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l
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Adiada,,� Viage,m de Oe�pedida,
.

de Eis.enhower Staford Grlpps �
,

'a" N�o', 'r��"u e'"O'a", "e" � 01-'0"a'm'are''a "I" gravemente LONDRES,21 CU.P.) -

'� o estado do primeiro minis-:

'�I tra Churchill, atingido por

PARIS 21 (V P ) A

r
R'

. I P t G eu ermo forte resfriado, ainda não
•

�,
o

• ",
- - rugway, no en �gono, .

E'

I' �. l'uent.he1· tem muito a-I to, detalhado das questões .

diou-se a viagem de des- te Gruenther, na Casa Bran poro de influentes setores da Europa e a partida do '

melhorou sensivelmente
..
O

pedida para a Noruega e i ea. Espera-se que a suces- da opin iêo.européia, embora gal. Gruenther da Eul'o'lf.a ZVRICH, 22 (U.P.�- A- che,f� do governo, todavia,

Dinamarca do gal. Eisenho-I' s�o se discuta quando o neles tambem haja grande era lamentavel, se ocoresse, gravou-se o estado de saúde con�mua a �l'abalhar n� seu

wer por encontrar-se o co- Conselho do Pacto do Atlan- entuslasmo por ' Ridgway. como a do gal Eisenhower, do ex-ministro .da Fazenda gabinete pr-ivado da residen

mandante

�u.pren:o
de cama tico ,s� reunir aqui de segun- I Na Grã-Bretanha: o "Man- observa, no entanto, que- d_? �over:l.o tl'abal�ista. bri-I

era rural, de Chartwell, no

com uma mfecçao da gar-I da feira a 8 dias, Alguns
"

Ridgway é um-dos poucos tãníco, SIr Staff'ord Cripps. Kent.
�

ganta e fébre que lhe cau- meios se opõem a Gruenther, chester Guardian" disse em generais ricos em experíen-: Os médic?s da clinica �l1de I

"

sa, ? molé�ti�, mas carecem j a�egando falta de experien- �(,li�Oria I �o.ie, que Ridg�ay c�a diplomática e cO,m capa-l se ac�a, SIr.Stafford Cl'lPPS
"de Importância, segundo um era, como comandante' de .acria muito bem acolhido cidade para manter a coe- i

declar aram.'
,

porta-voz. O Quartel Gene- combate, mas algumas fon-I cano novo comandante, em- são do comando internacio-l - "Agora é muito grave I.
ral anunciou que a partida tes consideram vantagens. bora careça de éonhecimen- nal. seu estado de saúde". '

I amanhã pela tarde foi adia. __� � • ...,. ••• ....-- ·.·.·J"J".·__h· • • _·•....................-.w · ·•• · .,._w ..,.-

t������7:!:t��;:�:: Fogo''el·ra" °m' Imel·O a' Estradanos da VIagem de despedida (J
-

,

/'

APÓS'A EXPLOSÃO DO TANQÚE DE GAZOLINA DA LIMOUSINE,' O .QUE ,FOI
Ari'O CONTÍNUO AO C,-IOQUE COM O CAMINHÃO, LABAREDAS SE ALAS
TRARAM,. RÃPIDAMENTE ,- EM CONSEQUENCIA DA LAMENTAVEL OCOR-
'RENCIA, FALECERAM O CASAL FERRAZ E UM MENOR MOMENTOS
DE PÂNICO, PAVÕR, COM AS CHAMAS' QUE IMPOSSIBILITARAM QUALQUER
PROVIDÊNCIA DE.,SALVAMENTO - RETIRADOS CARBONIZADOS OS COR-

POS DAs VíTIMAS! . '� Em virtud ... � sua enfer-
• midade, o primeiro ministro

,)/1 I As primeiras horas da dois veículos, 'um dos quais A Tragédia I troe�, �sendo carbonizados foi "dispensado" de compa-

I noite, ,de ante-ontem, na es- carregado com 10 duzias de" Segundo conseguimos h.. pelas châmas que, em pro- recer ao Castelo de Wind-
'trada geral de Blumenau a tâboas de pinho, que' au-

p,urar" t,�afe��\ta,�' �� m�� )' porç?e_s giguntescas,�ificu'l-, SOl' _para". �as§�iL, (\ ,"we�k ... ,

,,(la:sgai', dolorosa' e lamenta- mentavam, mo�@nt� ''li 'l,0- mo sentido, pa;I'�; esta capi- taram -a -aproxamaçao de end", conforme havia sido>

-'tvéf aíúdent,�; com 'censes mento;' lo" pavor _ i-da�U:ele tal, a lírhousine Citroeri, 'go� 'qüalquel' pessoa. cónvidado pelac-rainha Eli-

qt.�encia8 'as mais dramáti- quadro' dantesco. ."', verna"da pe�o 8e;l' proprietá- ,; Os curp-os; quando retira- zabeth. Ontem a jovem so-

cas, pos em susperrsci toda '.! rio, sr.'Edgar Ferraz, tele-', dos mesmo com' sacrificio, berana comunicou ao' pl'í-
a po-pulação daquela zOIja do Enqtianto o fogo, ,em la- grafista, lotado na Agencia por pessoas que acorreram meiro ministro essa "dispen
Vale dQ Itajaí, que se m,ovi- baredas, ia consumindo ma- da Diretoria dos Correios e àquêle lQ�I, ficaram il'l'eeo- sa, acompanhando a comu;,

mentou, pezal'osa, para pres- terial e pessoas, oferecendo Telégrafos, em Blumenau, e nheciveis, identificando-se- nicação de afetuosos votos
,tal' o,s socorros que, em mo- aos que para ali acorreram, um 'caminhão de b;:ansporte lhes atravez de objetos de pelo seu }:estabelecimento".
mentos' c m e- se tdi'" t 't

.

t' I d'e madel'ras, pl'ocedellte de uso pessoal. "-.w_.__....w�·J>J'..;�..."_.·.,._
.

o
_ os" s, a o, o.s os m�h, ,e rICOS eSp'e <teu os

S
' - , , -

Irmana nos mesmos sentI- de,dor ante a impossibilida- Rio do 'Sul.
'

O Motorista, Escapou! omoza. vem
mentos de solidariedade hu- ! de de qualque� ação salva- Seriam, aproximadamente, Aipda segund� noticias

man�. . I do:a, o �otorista, d? cami- 19,30 horas quando a Ci� I�hegadas de Blumenan, o ao Brasil '_
Foram lllstantes de ver- nhao, fugIa, espavondo, sob troen foi violentamente cho- motoris'ta do caminhão que ,MANAGUA, 22 (V.'P.) _

dadeira catástrofe que to- a rna� densa' das tensões car-se com o' caminhão, e eolidiu com a' Citroen, pro- O presidente Anastácio S04
maram de pavor a quantos n.ervosas, tomado que fora em seguida, verificou-se a vocando toda, essa pàvol'osa moza vai visitál' 6 Brasil.
foram ao local, na esperan- .i com p t�rrivel (l'hoque, pro· explosão do' seu tanque de tragédia, escapou, jogando- O presidente paltirá nos

ç� de prestarem ,soc�rros, I vocadol' da trag_édia de ta- gazoliná. Com a violeneia, se ao solo ao momento d.o fins deste lIles para os Es
la encontrando, em chamas, manhas proporçoes. uma faisca do veiculo - se- çhoque.. 8end�, ontem, detI- tados Unidos, a fim de nego-
....-••--_.._ - �_ -•..,. ,..y _•...,..,." gUndOhapuranios -

�r�dvo- do natq.uela cldadde, I onde_ se

leiar um emprestim� com o

C,OU, c am,a,,,8 a ue, " ra,pi a- encon ra para ec araçoes, Banco de ,Reconstrl a-
/

_,
, I/' f O S lt 't d V·t·

./

I
,1. o, pa

mente, se a astraram, 01'- epu amen o as, lImas 1'a dotar a Nicaragua de no-'ma'ndo, então,� densa foguei- O sepultamento dos cor-
I vas inBtalaçÕes hidroelétri-

ra, em meio a estrada. pos do sr. Edgar Ferraz, caso "
"

sua senhora d. Olga Ferraz f

Na volta da 'viagem,

Carbonizados d
I

b' h T
aos

e e seu so 1'111 o, .v�r� lCOU- Estados Unidos, SorilOza fa-
O sr. Ferraz" sua ell?osa, se onten; no Cemlt�no do i'ã longa ex.cursão por al

e um ,menBor seGu �obl'l�ho I ItacotrobdI dedsta C.aPltal'Beln- guns paises do Continenti,
e o sr. oto TUlmaraes, qual1 o os emalS em u- \risitand'o em primeiro I '

-

d 1 d C' I "ugar
nao po eram sa tal' o' 1- ,menau. ' -

o ,Brasil, para, depois, se di-

.w..-.....,..;...,.. ;.,. ......;.. ..,:. ._ _ _ .;....,. 1'igir áo Peru·'e Argentina.
O presidente nicara'guen

se recebeu, de outro lado,
cOl)vite para visitar a ,Espa
nha.
,�...,..,._............,..;,y
O ,iso da cid.eIe...

de Eisenhower. Quinta-feira
viu-se obrigado ,a suspender
o vôo a Haia pela morte do
major general frances Hen
'd Cqudl'ax, Chefe de Inten
dencia do Comando da Euro
pa. Entr'etanto, 'fontes in
formadas, dizem que se pe
lliu aos membros, do Pacto
do Atlântico que decidam
entre o gal. Matthew Rig
way e, Gruenther para suce

deI' Eisenhower no comando
da Europa. Informam que
os Estados Unidos fizeram 1

próposta extra-oficial a' <ta-'
da membro, em vez, de se-,

guir a via coletiva habitual
��rê-se que, Washington es-l-,á divid�a sobre a ques
tão entre, os partid�rios de

. '

..��..
-
..-w-.w..·........,...,....w...·�...._"._-.w.....·.-............·_-�·.·....- ..-"" ....-.t-.....

ColômbiaTerremoto ,na

o poeta Jerolimo Coelbo
_ ILDEFONSO JUVENAL

BOGOTA, 21 (V.P.) '- rem sidó graves os efeitos

I
de de Pamplona sofreu ava

Violento t.erremoto sacudiu, do sismo, porém, acrescen- rias de pouca im_portaneia.
hoje a reuniâo de Cucutil- tou que a Catedral da eida- O sismo tambem roi for-
las.-Arboleda, no Departa-

"

temente sentido em Bucara-
mento de Norte Santander, �-1'-�_.. _ � manga e Tunga distantes Vm dos grandes �ultos da História Catarinense, é,
a mesma zona ,assolada pelo' 170 quilometras de Bogotá sem contestação, o general ou Brigadeiro Jerónimo Fran-
catastrofico sismo de julho.Novas Prls'oes II e. outras cidades do país sen- cisco Coelho, natural de Laguna, onde nascera a 30 de
ce 1950. I tIram levemente o tremor. setembro de .1806.

'

",,./ 'As cidades de Cucutillas, O Instituto Geofisico dos Filho do brilhante oficial do Exercito Imperial Ma-
'Al'boledas, Santa Isat�; e

I LA, PAZ, 22 .(V.P.) - O Andes confirmou o terremo- jor Antonio Francif)co Coelho, seu genital' fê-lo" ainda
�oledlJ, tiveram suas c�,as ,governo, depois de havér, li- to às 4 horas 39 rilinntos e muito jovem, assentar praç'a Gomo c�Qete .. Em, �820 ma-,

,fortemente abaladas e algu- ; bel'tado numerosos pris'io- 46 segundos, ,desta madl'u- tt'iculava-se na Acade:mia �ilitar, e em 182.�, depois de
mas igrejas sofreram racha- ! neiros militares, princ'ipal'- gada, 250 quÜometros a brilhante cürso, obti'nha o primeiro posto do oficialato.
duras.

I
mente soldados, determinou nordeste de Bogotá. Eni 1831, já capitão, encontrava-se servindo na guar.-

lufol'mações extra-oficiais a detencão 'de sete altos, O Instituto acrescentou nição d'o Desterro, de�icando,-se nas horas que lhe não
dizem que há várias vitim,as chefes ni.ilitares com o pro- que em Bogotá ouvira,m-se estavam afétas aO[:5' de\:eres da caserna, a magnos 'Ínte
em Toledo, desconhecendO-'l) pósito de esclarecer suas I ruidos subterraneos. ' resses de Santa Catarina, que lhe fic.0q qevendo pat'rioti
se o número exato dai' mc;;;- responsabilidades. / A região de GarCia Viera, Co e memoravel beneficio: a fundacão do "Catarinense",
mas.' ,Por outro lado, informa- I no Departamento de Santan- ! o primeiro jornal surgido em terrà's catarinenses" acon-

- Todos expUcam de ma-

O govérnador do Depar- I se que há 19 asilados poli- i der, 'do Sul tambem foi a-! téciment'o qu,e data de 23 de Julho daquele 'ano, ou por
"

do díferente o,Riso do

tamento iJ:f�:'n:on p�l� �el�: tiC?S distribuidos, .pelàs �m-: f�tad�:A demora nas éomu�' assim. dizer, a �l:e,ação d.e nossa imprens<:t p.edódica: ,onde I' dia 19.

fone �C! DwrlO Graflco baIxadas do El'asll, C!111e, i 11lcaçoes com a zona afeta- haverIam pontlflcar maIS tarde, vult'os emméntes Ja de-' - Arte moderna! A emo-

qpe o ,governo cllyeda de Venenlela; }\'[{txíco: ltalia e; da pelo sismo impede qi.� se saparecidos, más 'vh'os na memoria e na saudade dos cu- J' ção-despertad.a pode ser

(fados, que indicasscl te- �llnciatura Ap,ost'ólica. • Gonheçam maiores detalhes. I '

, _
" ,

Continúa na 6a pág. nté li repulsa .• .I
'l.. ,./

......
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, R;.�jiIÍA��i:�a a �de:í��ã�:leaneDseDO '

" ','," '; :,' ",: ,;::':;" ..� '1> Quando já outras são nossas ocupações, bem mais

'��:í!I; �:,f:��i� ::t��:�r1: ;e�i!�:l� ;:;���;:i��;u�:\���f;!�li�:

, vida, Milbcr�;"d'�"�9ssoas ��fre� essas, lucraríamos, nem nossa terra, se aqui assacassemos in

d�res, QjJa�do poderiam evitor,' de �ez, sultos ao sr. De Patta, taxando-o de cínico, de politico
tais padecimentos, tomando os. Pilulas bufo, de "calavêra". ','

. . .,' .

O
'

W'tt R' a S'exI'g'o Como, entretanto, o bustuário de Uden ilda, saiu-se
'e I poro os, Ins e, "

,
'

E
'

'I d' ele pattas (não estamos trocadilhando) sobre a verdade,
sp e c iolm e nt e prepor'! os paro .

'
,

' •

b
'

d' 'b'
" .entimos -a necessidade de 'maIS alguns esclarecimentos

com ate', os is túr lOS renOIS, as- , ",. '.

d'
" " , 'd r S

,'lOS nossos paSSIveIS leitores' embora estejamos e acor-
P,lulos De Wltt all�Iam as o e

do corn-o sr. De Patta, quanto á .existencia dos mesmos. I
pronta,mente, restaurando o vigor Em suas �ílio.sas d.iatrioes, o bufonea?ol' udenista 1ti a vitalidade 00 organismo, groços tenta nos desmentir mais urna vez quanto, a nossa asser
à suo magnifico ação toftiliconte, tiva denão 'terem elegido um só vereador no ultimo plei-

to. Coêrentes com a verdade, com ela intransigentes, pe'-
za-nos, ter de vir ainda de público, reafirmar tudo' quan- '

to até aqui temos dito sobre a ação de Udenilda, em 01'

leães, de seus métodos grotescos e picarescos, já, agora, 'Iem parte, com o testemunho do Dr, Bulcão Viana, que a

qui esteve l�ecentementé e deve, por certo, ter-se muito j
, divertido com seus correligionários "Pé.,. DANTES- Ipara' os Rins e a Bexiga

IEmvidrosde40el00 pllufas. CO". "

'

,

O "ande; é maiS'e(onoml(o Afirmou capoeiramente o prestigioso Iider De Pat-,.,.,;--iii!o.....iiiíi-....---- ta, que; dois foram os vereadores por êles- eleitos: Snrs.
,

'-, _ ___;,_,. Haroldo Candemil e Alcides da Silva Campos. I

Ass. BeDe'l. ' ' 'I'rêta pura! Não' menti-u, mas fultou com a verdade l 1
.. vejam�s: O sr. Candemil foi ele�t,o com 90 votos, pela I
d AlI'· t legenda da UDN, não como udenista.: mas como concei- "

OS ' ala es tuado gerente da 'filiar do INCO, nesta cidade. Nunca, I,
A 2 7do corrente mes, a porém, pôz os pés na Câmara Municipal mesmo eleito! seu!( ,

Associacão Beneficente dos Presidente" dado o' seu prestígio pessoal e numa evidên-lAlfaiate's' elegerá sua' nova te mostra de compreensão e 'solidariedade ao bem pÚbli-1Diretoria, a qual será em" J co; dada pelo' ilustres vereadores dos demais partidos, Ipossada a T? de Maicproxi- em maioria . .t\ renúncia do sr, Candeinil com certeza pren-'j
mo. , dem-se ao muito "amor" aGIS seus pseudos correligioná-IVence, assim, essa socíe- r-ios e

�ara
não .com eles se'

c{)mpl'o�eter.
'

.

.

dade maüi urna etapa de' O se ihor Alcides Campos, moço (í alista e batalhador 11
sua exístencíá, sendo ja por' su terra, foi, "emprestado" á U N pelo PTB e por rgrande o numero de benefi-. este eleito, e o sr. B. Viana teve ocasião de verificar, pes

, 'cios já prestados aos socios ;:'0Aa!,m"e.n. te" de c,'omo :0 vereador Campos NÃ,O É

UDENIS-le maiores serão se todos os L ,

,

profissionais da tesoura sou 'Coligados.,para' elegerem o sr, Bornhausen e o atual
berem amparar-a .sua Asso- Prefeito, já :no dia, imediato voltavam-se 'os rapazes ude-

'�ciaç�?�, ';'- nista contra a coligação, iniciando uma triste campanha
_

( ,",'
' contra-os interesses de Orleães, na imposição de cargos

O M S d -ASMA' de, administração- municipal, vantagens de mando, in te-�� � ,

�sses part�u�res; �do diret�me�é da P;egação de um _-����.����._••U_�_._-�M�__._r_O�,_a_-�L_v��_I_�_ca_ç_i_��-�'._._u�I_K��_y�-��_t_.�r_�_s�A�t��nt_k����_�issolvido 'Rapidamente ideal" á. sabotagem: á obra profícua do�sr, Luiz Mazzon. primeira 'Nota, e, pessoalmente, já disse�os:lhe,. �ezes I Fa'rm 'a'elas:ios ataques desesperadores f! Via- Coerência .. espírito: público" solídariedade aos vitais pro- sem par, que, como orleanense no pleno direito das nos- . _'
tentosdaasmaebronquiteenvene. blemas do;M,unicipio? Balelâs! Parcialmente vencedores d '1" d' dâ d d d PI' t-nam o organismo, minam a energia, sas faculda es p� itícas, iscor ava_:nos os escaso ��'m 'e ,an' alirruinama saúde e debilitam o co�, no pleito, c0m o' g'ove�nador udenista, deixaram-se triste- que olhavam os mteresses de Orleaes e com, a r:a:bUJIC,eração. Em '3 minutos,' "'e"dClc,o. '

,
'

, nova fórtnula médica, começa a ci!'- mente v�nce:r pelo ,despeito, pela inveja" pela mesquinha- com que qúeriam "mostrar" ao povo que estavam de ci- 26 - Sába'di:> - Farmá-
cular no sangue, dominandó rapida. rl'a, pel',as ,l'n',t,,l>I'guI'lhas ba,l'atas no' ,'r" e v''1:r CO"ntI'n' uO' a 'FIo- "f'

A •

t Ih t b 'E" "R C 'nmente os ataques. Dêsde o pnmelro - 'm'a. Isso' e qüe e orJ;ncar, mexencarj a rapa ar, ra a- ela sperança - na 0-

dia começa a desaparecer a dificul· :r:ionópoli�, J).a; ânsia ,de impedir qualquer realização que lhú tontra Orleães! Isso é que é desconhecer ética. Sa- selheiro Mafl'a.dade em respiriu' e volta,o sono re- ' ,

parado!'. Tudo o que se faz nec�· projet.a�,se alto ,a obra çlinâmica do atual edil, culminall::' berão lá os ud�nistas o que seja ética para vir o sonha- 27 - Dómingo - Farmà-

�r:f�= ;_Fla��saf:V�d�� do com a tentativa; ora fni"sta,da, de !)ossuir um d�ci1 De- dor hacharel'falal' em tal termos'? Cois<j. alguma! da Esperança - Rua Con-
as�a ou ,bronqUite, A ação, é muito legado de, polícia que na "sábia e perfeita" opinião que __ : :00: :-'-- selheiro Mafra.'
rApida mesmo que se'tJ'ate' de'casos� ,

, ,.' "
'

_
"

'
,

�beldês'e an,tigos, 'M.nilaco'te�' o llu,stre sr. De ,Patta faz de Orleaes, qualquer um serve, ,Alú4;le o trêfego fazedor de abaixo-assinados;, em seu 'O serviço noturno será' e.,

:���à���g����s�a�::;��I;r:. �esmo q.e poucas letras 'e e ê até issd o que'precisam), desfivelado artigo, que em 1945,foi estimulado e ajuda- fetuado peias' Farmácia
mção lIvre e,fá,ci,l raPidame-nte e contando que seja údenista. Já se vê onde quer chegar do pOi' um oficial do Exercito. Sim. Realmente o Capitão Santo Antonio, Modern�completo 811 vio do sofrimento da •

"

_ ,

'

" ' ,
_ ' '"

'"sn>� em poucos dias, Peça Mendacq Vdellllda, nso e e:lCato? Lúcio R. Verane e seu digno irmão, iguà'l.mente hoje Ca- Noturna sitWJ,dás às rua
noje meSlllO. � qualquer fl\rmácia 'D -

' '-

,t- ti'
'

I '1' J
-

P' t T' 011A nossa garantia é a sua maio' pro a� nosso pi o es o pe a Imprensa e pessoa mente pitão do nosso Exército, levados ambos pelo 'seu idea IS-
I
oao

_

ln () e ,}'aJano n •

teçãc. "

.

,,"i' ,',',' ,'" 'junto aQ Exmo. ,Sr. Governador, (J qual, bem intenciona- mo, fervor cíVico pela terra,que lhes serviu de berço 'CO- ,

:do, l'esolveu mais uma vez "olvidar" S,eUS .heróicos pa'rti- mo brigadeiristas, tomaram' parte' ao lado dos udenistas,
, ,

rUIDAS. UUJIA!'IB." dários, mant�ndo no cargo de Delegado um homem pro- naquela' campanha. Como Brigadeiristas, tão somente,
• i'LACAlf �e&I ho', I>a�'a o'bemget·al. 'I, como êste Correspondente, que nunca se afastou, ao

E'II-I'I' r, dA,'NODO'8JI',ra' , ,Isto ilevou-nos a concluir que a, pregação udenista menos em espírito, de ,sua terra, como �uito bem sabe o

U (j não passava de d'emágOgia, pois próximos aos postos de etern-o namorado dos votos dos mineiros do carvão .

•tcU...� amltar ..... -mando, ,já êles se revelavam piores, m'uito piores, para' Querer fazer crer que o Cap. Lucio VeraN.e foi ude-
,

iamuto •• anni. os interesses coletivos da comuna, do que os adversários nista em Orleães ou em outra qualquer parte, é fazer-
"'--' --, .. - ._ da véspera.' , 'Cointin;lu na' 7a. pagina6ROPO ISTO'ADO

'

Dàí' esse páradox'o de v�l':se a Udenilda com o go-
,

em
verno eleito, perder prestígio junto ao povo, que, se a I ..

'

-----------------------....-
Vende-se um nodvo" tl';:ttava com desinteresse, passou a tratã-la ,com despi'ê- J S' , ',',-, '" ".,

,:

'I,'
·

I'
I

,

co� grenat, preço' e oca,

I
so.', ,

"

,

I D
sião, por falta de espaço.

"

__
. '{l0' '__

'

.:\, Ver à -rua Aratljo Figue- ' ' -,' . . .

,.
--

do 25. _" , ,Nossa ,pena modesta sempre esteve e esta .a serVIçore, '

de nossa terra, onde o bufo bacharel De Patta nos en- Ataca todo o organismo V d'conh'ou. Não temos veleidades de inteletual: mesmo por- EM" SIFILIS OU RElíMA;' "cen e,-5 e:�que,' j� encontramos, o ,Curso de advogacia por corres- 'TISM.o DA MESMA ORI.
'),onde,ncia, fechado. Éntretanto, nossa, norma sempre 4

GEM?

'I N' G, L" E 'i S A,
exigir para

-

Orleães melhores prefeitos, melhores auto- USE O PUPULAR PREPA7
ridades, mais' amplos meios· de cultura de modo a propi- ,RADO

, ciar à nossa terra, ao nosso povo, uni, ambiente, de 01'-
'. ,rãli t' ,'r 'I '.'l dem, irtdispensavel ao progresso e á paz na sociedade,
l!IJ i \ i� A '

Nesse afã" chegamos mesmo a defender, pelo jOl'l1al,
-'

T I V A
com toda a vee.rnência e sinceridade, que de nós mereceT O.N I C A ' A P E R 1 t tudo o que achamos bom e digno, certa feita" o imbérbe
estudante Dante Heróico, quando este não ,era ainda o

chicanista que é' hoje. Esse Cavalheiro tenta fingir to
talmente, que ,está atirando contra um encapuçado 'Cor
respondente! Cinismo} Identificamo-nos com êlel desde, a

".',

Pelos. NuDicipios
";::"

\

Pilulas
DEWITT

, /

',: .

OTORDll
I

anéis 3'% aberlas: .. O 2.0 61e. coltel_; ,

)1
anéis mantinham-se 93% perfeitos, o qu�'
representa melhor lubrificação e' menor.
consumo de óleo.
O Atlantic Aviation Motor Oil garante�,
sempre maior eompressãe, o que dá em"

resultado maior potência para o motor de '

seu carro.,

A.\1IATIOM
�motôroil

\
'

M

Triplica, a, vida'
'de, seu motor

Sim"amigo automobilista! ''€ste novo
tipo de' Motor Oil constitui uma

nova class; de motor oil da mais
alta qualidade! Em todos os ensaios
demonstrou ser superior aos outros

16 dentre os �elhores Motor ons
conhecidos! Reduza o desgaste, do
seu motor, diminua o seu .consumo

de óleo 'e aproveite as'vantagens de

maior compressão com o emprêgo
do novo Atlantic Aviation Motor Oil,

ATLANTIC REFiNING COMPAl'IY OF BRAZIL

V'2nde-se uma máquina de','

enge,llho de ca.na tom h\doS'
!seus nerteneente.;; ,� cilindro;!"
de ferro, 'uma caldeira de>'
assucar,' um alambique ca- ..

pacete de cobre,2 mancais de:'
ferro.tpestllldo 50 ct0ilos t3-

I dá um, quem se interessar'

'pode procurar na, re.si.dencia:,
db sr. Manoel Sevll'lIlo de,

IOÚveira; na Fl'eguesia à}l;.,

__�, �� �--�-----itagoa.

anéis 93% aberlos:.. Ivialion

Os anéis de segmento limpos e livres

1l'lI:rantem maior compressão e menor

-consumo ele óleo. Em provas com carros

d� diferentes marcas e usando-se 16, d05
melhores Motor Oíls conhecidos, num

percurso de 30.000 kms, fic�)ti provad�
que com Atlantíc Aviation Mptor Oil os, ,

Aprov�do _ !)clo D. N. S. p" como auxnia� n9

,tratamento da Siiilis, e Reumatismo da mesma

orjgem.
I

Incifens1Yo', a() organismo,' agradável con�o H·

C0r.

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURSO BOSCO
(AULAS DE ,TAQUIGRAFIA E PORTUGUíl:S)
O Curso Bosco, registrad9 no Departamento de Edu-

L�L\ue"" 8ch'ou'? cação, habilita profissionais em taquigrafia. 4 partir do COLETORIA ESTADUAL DE FLORIANóPOLIS,,;&t.."!!. W' •. 'dia 5 'de maio 'serão ministradas aulas de Taquigrafia e Taxa D'Agua e Esgoto"
;�

i Um relogio de ouro Lon- Português, sob a orientaçã,o da Pr0fa. Est�r Melo Lelltz. De ordem do sr. Coletor aviso aos senhores contri-'
'i; .gines, p.equeno, co:n1"êorrente .

Matrícula até 2 de maio na Livraria Líder (ex-Li- buintes da Taxa d'Agua e Esgoto que está sendo cobrado,'

t,l-l.mbém de ouro, pesada, es- vl'al'ia Rosa) ou na secretária do Curso (Grupo Modelo' no corrente, mês, as citadas Taxas referentes ao lO tri-
.

' ti10 antigo, provavelmente Dias Velho, das 19 às 20 horas,)
.

mestre do corrente ano.
, ,perdido no Largo 13 de Aos que concluirem o curso ,de �eis meses serão con- Ce-letoria Estadual de 'Florianópolis, 19 de Abril de
'MaÍo. feridos diploma�.

"

1952.,

Entregar à rua AlvéS de Osvaldo F. de Melo Filho - Diretor.
:-111'itó, n. 20, residencia do
dI', Artur Pereira e Olivei-

,fita Social I
,

. !

I--i\.NIVERSÁRIOS ".' ICônego Tomaz li ontes

.Ocorre, hoje, o aníversá
i-ío natalicio do nosso pre-I
zado e culto conterraneo

�;ônego Tomaz Fontes', dire-
, 'tOF da Revista de Cultura é.

ex-denutado federal, eleito

-pela iTnR, neste Estado.
O ilustre aniversariante,

-cujas qualidades de sacerdo
te culto e, virtuoso, creden
-eiaram-noà estima e ao res- .

peito dos seus coastaduanos,
-encon tra-se em nossa' Capi
Ital, em visita a parentes' e'
amigos.. Nesta data muitas

serão, sem duvida, as home

:nagens de que será alvo, às

.t[ua.is nOR associamos, -corn

'prazer,
Sr. Euclides Cunha I

_i...Transcprre. hoje, o ani
�versárjo natalício do sr, Eu
clides Cunha, Secretário do
"I'r'ibunal de Justiça, apo
-sentado. i

·

Às muita" ,hómenagens, as I-rle O ESTADO.
FAZEM ANOS. HOJE:_ ,

�Sra. J'orgel in a F.

'·Cunha, digna esposa do sr.

Ruy Clavan Cunha, negoci
, ante.

- Sra. Adalgiza Paim Ne
. 've,l, 'digna. esposa do sr. dr.
'Sebastião Neves, diretor da
"Penitenciária do Estado.

.

- Menina Elizabeth MUR
si. filhinha do sr. Mussi Dib I
1Yl'us',d, residente na Lagu
na.

., Menino Odair. filhinho
do 81'. Tamarino Silva.
-- Viúva Ester Sales da

· .:>q'\'>l ',.,�,

� 'Sr . .Torze Polibio Coe-
'lho, funcionár-io da Irnpren-
.. ,.,a 0Pei::11 0.0 Estado.
FALECTMFN'l'O

_J"l'"ador Paulino Búrigo .

- ll'aleceu, ante-ontem, na I-Vila de Cocal, n sr- Paulino
Búrig-o, Vereador eleito soo
-a lt:gE'JHla do PSD., e pessoa
-RJ<'l1l0E''11elÜe relacionada no

sul do Estado.
n sepultamento do seu

-corno se verificou no Cem i

'h�rio local, tendo falado, i't
''hf,ira do túmulo, o dr. Silvio
·

Ferraro, em nome do Parti-
dn S'"àcial Democrático. r.e; I
1JTe�E'ntando a Comissão E-

,_�écutiva P.lTI Santa Cat"rina,
0141'. pj"tiín dr:> Castro Faria.

O ESTADO apreRenta
!;f,mdoli''Tl·�inR à exma. famí
'1;'1 pnJutada.
:FESTA
Nos dias 26, 27, 2R. 29 e

;11l do rorl"ente e 'a 10( 2 e 3
"'(l" maio vindouro, serão re

� 1i?:J.das, no pnteo da Igreja
-11e São Luiz, à rua Rui Bar-

·

ho:,::t, barraquinhas, cuja
renda reverterá em benefi
-do daquela igreja.

, L., a qLlem será gratificada
bp�'n, por se tratar de ob5e

. to de estimação.

Ve-rid-e- ...s"e-, I.

Por' Cl'$ '45:000,00, i1 ;ter
:reno medindo 05 metros de
frente por 25 de tundos, '::::
frentes cj 2 boao; casas de
m::deira, à rua Tereza Crís�
-tE:' a.

E1i::'arma ções 'meste,' j,ornal.'

.

-

-_ ... -r

brinde- �la.·
<

�

�
�
�

_.:::::::::::::
_-
-- para,

R,EGISTO
o episódio. de fartura, que o curioca .:sslstiu na

manhã de a de abril corrente, em consequencia da mor

tandade de milhares e milhares de peixes, coalhando a

Lagôa Rodrigo de. F'reítas, oferece-nos uma das maio.res
lições dos tempos' de ganância por que atravessamos.:

,

O espetáculo que aos olhos da população do. Rio, em
dias pré-Semana Santa justamente com o alimento. pró
prio. da época - o. peixe foi apresentado. pela maior quan
tidade já visto naquêle recanto do. Brasil, dá-nos a maior
das lições que Deus nos poderia oferecer - a de que, sob
as profundêzas do mar, há o. necessário, em qualidade e

quantidade, pirá- acabar com a miséria na terra.
Daquêle espetáculo, de. quantidade' incalculável de

peixe boiando, morto em consequencia da não movimen
tação. das águas da Lagôa Rodrigo. de Freitas, com a sua

não. passagem para o mar e vice-versa, ocasionando a

putrefação. do. pescado. ali existente, devemos recolher,
na lição. concreta, de que a fartura aí está, a olhos vis
tos, a palavra de Deus, para dizei' aos homens que a ga
nância, o egoísmo, a vontade de enriquecimento.' com o

sacrifício das classes mais pobres, são necessáriamente

.-<' castigo. dos própr ios Iiomens, quando .a natureza aí está,
rica e exuberante, para nos oferecer fartamente o sufi
ciente para os .meios de subsistêncj�

Aí está, na fartura que o. carioca presenciou, naque-

lia Lagõa, a advertência de Deus, de que OS homens devem
procurar a servir mais uns aos outros, sem a preocupação.

I de locullletaçã? rápida, criando, mui�as .vêzes,. a ?Ii�é.ri�,
i com o encarecimento dos elementos Indispensáveis a bo-
ca, como o do peixe, encarecido, como sempre, na época
da Semana Santa. para criminósainente ser escondido a

fim de forcar �. sua maior procura para alcançar o preço

I inacessi�el- à bôlsa dos menos afortunados! .

1 Naquêle quadro. de fartura de pescado, 'transparen
I te e indiscutivel estava a grande lição dos últimos tem
,
110S - a natureza é pródiga, mas o.!\l homens, gananciosos1(; egoístas, criam .a 'próp,ria misé-Ha, essa .mesma misér-ia

I de que sômos as. vítimas. na eloquência 'dos atos que nl-

I
relam a todos, originando diferenças socíais l.

Que o. acontecimento da Lagôa Rodrigo. de Freitas

I seta compreendido como a maior lição. de Deus, no. espe-
t.áculo de fartura, que a ninguem coube aproveitar! E
que os homens tenham. nessa AMOSTRA DE RIQUEZA,
outros caminhos para enriquecerem sem o. suor do povo,
tã{, sacrificado. já com a ganância de alguns que prefé ..

rem' perder, muitas vêzes, o capital empr�gado, a distri
buir a fartura que vem do mar, que é presente de Deu§'
aos que l;raba:!ham, honestamente, para aqu}sição do.s
meio.s necessários à propria subsistência.

CESAR AUGUSTO

--
-,-_.-

�
.�
�

Copos de medida
ou Livro de Receitas

Royal e Folheto

Royal.

�
4
�
.::;:::::::::::

,

. ParticípaçãO,
EUGíl:NIO DOIN VU�IRA E ESPOSA

Participam a seus parentes e pessoas de suas re

lações o nascimento, ocorrido a 16 deste mes, na
:Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", de seu primo
genito, flue recebeu õ nome de

FRANCISCO AFONSO

aravoGê

AVISO

,
'

Cine=Diãti.� .

RITZ
Á� 5 e:8 horas

Um drama forte arrebata
dor.

oferécido pelos Produtos

ai
/

VIOLENCIA'
com:

Michael O'SEA e Nancy
COLEMAN

No programa:
O Esporte na Tela.
Preços : .

-

Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 14 anos.

IMPBRIAL

Nac.

., Durãnti; um -mê� intili�o' - de 21 dê abril a 17 de maio - os

Produtos Royai lhe oferecem brindes de grande utilidade.
Uma latinha de Fermento em Pó e as mais diversas

combinações dos outros Produtos Royal - Gelatinas,
Pudins e Môlho Saroma - desde que perfaçam quatro
unidades, lhe darão vdireito a um copo de 'medida, que
prestará bons serviços na dosagem de seus quitutes,

,

ou a um Livro de Receitas e um Folheto Tríplice Royal,
onde você encontrará a chave de inúmeras sobremesas
e pratos deliciosos, Procure em seu fornecedor 0$

Produtos RoyaL

Ás 8 horas
Mais um super lançamen

to.
Paul HENREID e Mede

OBERON
sm :

HERDEIRA SEM FORTU
NA

No' programa:
Noticias da Semana. Nac.
Galmon Briths. Jornal.
Preços:

c-s 6,20 e 3,20
\ ODEON

Ás 8. horas
E o sucesso continua.
QUANDO EU TE AMEI
Technicolor

.

Mario LANZA e Katheri
ne CRAYSON

No programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços

o-s 6,20 e 3,20
Imp, até 14 anos.

ROXY
'.Ás 8 horas

J) - Esporté na Téla.
Na�.
2) - John Lyndon.
DINHEIRO MALDITO
:3) - John Lundigan.

MOEDA FALSA
Censura Impróprio até 18 .

anos,

Precos:
Cr$ 5:00 e' 3,20

IMPERIO
ÁR 8,horas

José LEWGOY
em:

.' CASCALHO
No nrogama :

Cine Jornal, Nac.
Précos: v

Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 14 anOf;.·
�------------------

r,ARA VI�CEJ,ANIA fht'l'-:.
buidi,ra dI)' R'.to. &.O• .A,
Vfl!t,ol'. VI-"vul••• Dt••OtI.

�ya! rt\••_lb.f_ ..,,#�.

duram ••• duram•••

d
. A.

uram...
.

S T A N D A R D B R'A N D S O F B IlA Z I L. I N C �
,

AlugQ-s�.
Aluga-se a casa n. 30, SI

tuada ii rua Vidal Ramos .

Tratar na rua Bulcão Via

na n. 87 (antigo Largo 13

de Maio).

'DO ZE'-MUTRETA
Julio.', J;>ereira Vieira - Escrivão:

---------------------�---------------
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f

.,' 8ras'il�PrimBiro�' Csmpêao' 'Panamerjcabo -de" -futebol
Rehabilitou-se amplamen- lléçãó do Brasil, precedida (� ,

"

e:Eli; Julínho, Ademir (Pln- zabal, 'Cremasehi, Lorcs,
te o Brasil do seu fracasso de um magnifico triunfo so- pelo' ecore de tres tentos a As duas equipes atuaram ga);r Baltasar (Ipojucan), (Menendez), Munhoz e Diaa
na' Copa' do Mundo ao ven- bre os uruguaios, por 4 a zero, escore esse que traduz assim constituidas : "',1," Üidi e Rodrigues. (Lopes), ,

cer invicto o Primeiro Cam- 2, foi a, campo 'decidir com bem, a alta qualidade do fu- . ' ,�I ,O ingles Mr. Dean f-{li 'O'
"peonato Panamericano de os, andinos o' pomposo titu- tebol brasileiro. Ademir (2) BRASIL - Castilho (Os-' CHILE -r-r-: Dewingstone, refferée do embatê, com a-.

� Futebol, encerrado 'domingo 'lo, conseguindo de modo e Pinga foram os artilheírcs valdo), Pinheiro e Santos' Yorí e Roudan ; Saez, Faria tuação fraca, prejudicial ali!
-em Santiago- do Chile. A se- ! brilhante a desejada vitória 'da peleja, 10; Sarit�s 20, Brandãozinho é Coi-tez (Hojas) ; Herman- selecionado brasileiro.

".-5-' �.

,�'O
, J

-Estado Esportivo"
--- ............,..... - ....,.....�..__.��"""""..w..-:.........w.........·.",.,,-......��·

"

,
'

c ,

"-� _...,..._...,.,_..,.....,..,...,.._..................,...,.,_W"oI_,.",_'wI"oJ........�",.......,.....-.a·.-.WJ'W"..�,,-

.
Conforme já t ivemos oéa-, níções dos clubes a que per-

sião de informar os nossos i tencem. "

leitores, a Federação Aqu á- í As guarnições para a pro-
, tica de Santa Catar-ina pre-I va em referencia são estas:

Impunha-se o, quinteto, por Amancio havia derrota- 'I No início do 1° quarto as seguinte for:ma: ,- 27 a ,27,
f I ,r sídida pelo incansavel des- ALDO LUZ. - Hamilton,chileno como um serio ad-, do espetacularmente o "fi- ,! nacnonaís surpreederam as 129 ,a 27, 31' a 27, 31, a 29, 32 '

portista dr, Haroldo Pura- "Cordeiro, voga e Sadi Ber=versario, não somente por ve" argentino por 26 a 21. .andinas marcando 6 a O. Ia 29, 32 a 30, 32 a 31, e 34
, uhos Pederneiras, marcou o 'ber, prôa, faltando designar-ostentar o laurel de cam-' ,A preliminar desta pugna, Reagem as companheiras de

I'
a 31" trazendo para o TIra-

dia 10 de maio- próximo, pa- o tlmoneiro. '

peão sularner icano
"

de 50 considerada a chave do cer- Maria Galhardo e finaliza ail, na maior disputa até a- '

como 'pelas atuações desta- tame, teve corno adversárias este tempo parcial com a gora verificada. n� Paraguai ra início da temporada n�-: iRIACHUELO -;- Décío
cadas de", te campeonato {IUe

'- d' t·' t' d 9 8fI· dI· mística do corrente ano, Couto, timoneiro; Ernerto
'- q as Joga oras argen mas e con agem, e a avora- ,um dos, aureis e vo ei, Será uma das maiores e TremeI, voga e' Kurt Kupka, 'está sendo' realizado em As-, boli�ianas. O' esq�adrã� �r- vel ao Brasil. o. 2° quarto i porque venceu não só a.s mais empolgantes regatas" prôa. " ,.sunçâo, o. quadro brasileiro, gentmo derrotou o -bolivia- apresenta as mesmas carac-] campeãs de 50, mas, um h,"

I ' "já efetuadas na' baia sul. Os I MARTINELLI - Manoel
orientado 'eficientemente' no por 22 a ;15. terfsticas, com Maria Apa-,me dos ,mais categorizados tre; clubes 'náuticos ilhéus: Silveira,' voga e Walmor Vi'recida em plano destacado, I do certame.·.rogaram pelo

t
.

d r., d I B 'I C N· F '
Aldo Luz, Riachuelo e Mar- ; lela, lPrô'a, faltando desig-,

cermman ? com o escore e .rasI --:- oca, �Ir, :.rI.a- tinélli movimentam diária- [uar o timoneiro.'
18 a 17, ainda favorav.el a l'rI, Mana Aparecida, NIVIa, t I

-

an IC t T' f id
seleção nacional. No 30 Anesia A 'laé, ' n�e� e �s se�s ?,U poe,';, -,"

us .esa
�

aça o �r�c.. a pe-

t I J '. g,
l' cun SlOSOS por vitorias brilhan- la Camara Munícipalquarto as chilenas a aeam ogaram pe o I e -

, ,

'S' d, ,_ , tes e sensaClOnals. egun o apurou a nossa
,

Com assistência

ãprecia-,
cendo o quadro alvo por 2 a

maior visao a c�st� e ultra-lMaria,Galhardo, Ida Ran:s;
I

A atração, da manhã 1'e-1 reportagem, a Câmara Mu�
vel realizou-se a 2a rodad� O

com, parciais
de 15 a 3 e

passam as brasilelras, che-tLaura, Debora;
..

LucrecIa, mística do dia 'do trabalha- ,nicipal de Florianópolis, co
de volei, promovigo. pela 15 a 8, predominando o qua-

gando o ,marcador a 25 ,a ,22'1 Irene, ;Mal'ta, �lIc.la, dor constituirá, sem uúvida' I laborando com

os, ésportes
,

FAC.· lnf'e1,I'zDlente, o voleI' II' (!1'0 ao Ba,l'rI'ga "(Tel'de, ta:llto pa.ra as nossas adversarIas. Com esta vItona perma., '", '

d '1 e' I '

t' 1
.,

,
T{' .', .• "

- •
a pr"sença os ,rema'-,or s nau ICOS, 1'eS9 veu en'\(Iar a,

feminino tende a desapare-,Ina,defensiva cOIno' no ata- 'leage� as 1�ac��fa��7�' o'lnec:/- BI,aS.l\ com o. PaI�� catarinenses Déçio Couto,

I'
F.A.S.C: uma linda taça,

, cer, e já teria' desaparecido, I que"
,P acar apon a

a,,', . ,!gl1a, 1-. ponteanc o a compeh- Halnilton C'ol'deiro Walmor éujo custo foi de seis mil
'-n'a-o fOI'a a' 'abnegaç'a-o de) PlaI'a a p,artI'd apriJl(,I'1J'a'l

' Nivia sae com 4 'faitas. \ião �e.gu{dos do Chile, Ar- V·I 1 1\,�' ·1 Sil' e'1'a
'

e
..

"

d' "
. -

-

-

-. IIi' A
\. .(1' t 'd'!

-

rl;t'i " 5! t' 1 e a, lYJ.anoe v 1 < ,cruzeIros, para ser lspu.a-

Major Spa,lding, que pode, os sextetus fol'maram assiul:
,'ana ,p�r:Ctl abIn :lg�a

' e igd�d ,na, Í>co� �

:�� ?S p�:r- Sadi Berber que corh brilbun da no páreo de Jumliors, em
,dispensar os favores d� crô- ! BARRIGA,VERDE - Ouil-

novo o �um ce o. rast e�rod e ! 1I"",os te ert�� o IVIa, com tismo invulgar obtiveram lout-riggers a' 4 remos com.

nica esportiva para, se si- do, Mário, Nazareno, Air-
o marca 01' mOVlmen a-s,e a L, J!0H os' per lOS: para Santa Catarina e o I patrão, ficando de posse de---

tuar como um ,do� mais fer-, ton, 'Carlos, ()smar e reser- lBrasil o pomposo titub de ifinitiva o clube que conquis�
VOl'Qsos adeptos do volei fe- i vas Milton e SiI,.veira. , I vice-campeões 'do" recent.e' tal' 5 vitórias consecutiva;;
minino: Reagindo sempre i, DOZE - Nilton, Kalil, E'I-'· d "I

'
, ,

'b' Campeonato Sul-Americano. ou 10 alternadas, Realment�
aos insucessos be:qJ. rpant,en-, Odemir, Walmor, Vítor, Ari ',mina os, pe 'os gane os 'de Remo, l:ealizad� em

val-1ium ge,
sto digno de aplausos;

do a equipe de volei femirii- : e reserfl'a Odilon. '

"b
-

• 2
'

-4' divia! provincia chilena. o que acaba de ter a nossa

no e sábado passado aPi'�-! A partida foi vencida pe-
' O� alô,nn�_ � 1., ,Vê-Iõ-emos todos eleH e Câmara Municipal.

sentou-a completa para a ' lo quadro alvo, possue maior ,'� . mais o reserva Kurt Kupka I Aguardemos a manhã de

púgna com o 'Doze, que en-I eficiencia no ataque, com a Vencendo os baianos pelo! BAIA - Lessa, Zé Gr�lo no segundo páreo a doi sre- 10 de Maio, certos de que
tretanto não conseguiu reu- ,alta pl"odução da dupla Na- escor� de 2 � 1"os gauchos 1e Bacamarte: Orlando Mala, mos com patrão, prova clãs- assistiremos ao maior esp'e-'
Fil" as seis jogadoras 'exigi- 1\, zareno e Airton, pelo esco- deverao prehar coptra os: Ivan e Augusto; Gereco, An- sica na distância de dois mil táculo de remo de todos (Js,

das obrigatoriamente parl:ll re de 3 a O, com parciais de paraenses. Exercendo for te. tonio Mario, Mituca, Israel metros, integrando ás guar- tempos.
fd R r t- Ir.: 3 15 8 15 O pressão contra o arco de e Isaltino.

a par 1 a�.' ea lz�ram en 'ao, I ;) a, a, e. ' a
..

'

,Lessa,' nã,o conseguiram en-' A la f,ase 'terminou sem
uma pa!tl(l� amistosa, p�i�a 'I A dupla de JUIzes, MIlton
l1âo decepcIOnar a torcIda, e Nazareno atuou bem, não tretanto os (lianteiros suli- abertura' da contagem. Lui- �

a' 'p d,;ualifica<la que acorreu ao 'I preJudicando o Idése:qrolal' nos, definir sua superiorida- zinho aos 6 minutos con-

'

VI·SO"',, a'o's' " ,'orla O','"res'"Estádio Santa Catarina,' ven 'do cotejo. de em tentos, considel'arido- quistou o 1° tento para, os
se mais que 'desde os 3 mi- seus. Meio minutos,' depOis,
nutos do iníeio do embate Bodinho em rusk vence a d T· t 1Izaltino contundia-se grave- pel'icía de Lessa., N&o, desa- \ e,'l U OS
mente, Sob às ordens de Ti- nimam os báiaúos e aofl' 1'5 ,BOLSA OFIcIAL DE VALORES DE SANTA
joIo �s quadros entraram em minutos Mituca conclue '.

-

'

CAl'AIUNA
campo com a seguintes cons- \lma jogada de Is'raeI. E'COl:n A BOLSA OFICIAL nE VALORES, DE SANTA CA-
tituição. o resultado ,de, 2 llt 1, findou TARINA, comunica,. aos �rs. compradores e vended'Ôres.;,

estp. peleja, em que as defe- d
.

I bl'·
'. }'

,

'Conseguiu o selecionado cen'a o marcador. Juiz Ma- e tltu os pu ICOS � partlcu ares, que, para,. salva�uard&R. G DO SUL Doia, sas superaram nitidamente d d'" ,

lnineiro' reabilital'-se, ven- rio Vimia' e l:enda dé
,. �., '

e seus, Ireltos e proteção a sna propriedade, deverão nc-
Florindo e Oreco; Pauli- os ataques .,

I bl·
-

d BOLSA (t' 99 30cendo os Pernambú'''anos Cr)l! 187.680,00 "

.

gocla- os em pu lCO prega0 e'
,

'ar 1995: ..." "e
>' 'iP nho, Salvador e Odo,rico; A renda considerada boa .

por 2 a O. tanto, na 2a pele� 90 Deereto nr; 2.475; de 13-3-1897, § 1° 'do Decretó-Lei
,

, " Luizinhoi Solis, Bodinho, atingiu a .cifra' de ...•.,:.. n'r· '1344 d 1'> 6-1939J'a como ,na l)rorrogação. ·Os Quadro,s: '. . ',. e "'- � .

Mujica ,e Canhotinho. Cr$' 222 40000' , ,

.l'apazes do norte, mantive� M. ,GERA�S - 1'onho,
. , . Og portadores da capital e do inte,.rlOr, poderão dit:i-

,

}'am-se ,na_ defensiva, só con- Ra,roldo e Gaia; Afonso, gir-se' à' um dos cinco corretores oficiais, ou dirt1tameu-
s,eguindo os jogadores das LazarQttie e Tão; Chiquinho te á BOLSA, estando hábilitados a lhes fornecer todas.

(Alterosas vencer a pericia Osmar, Petronio, Guerino é O p','
- -, -,

d _ "

as indicações e lhes renwterão ceí1;idões do registro da�

de Vicente na fase comple- Sa:bú.'
'

, ara- venceu o qua ro no- transações �m B�LSA.. .

rnpntar, em tentos de Cue- PERNAMBUCO Vi-
'

"

' \:,' r Somente os tltulos negOCIados em publIco pregáu"
r�no e SaM. Na prorroga- cente, Caiçara e Pinheiren- ti.suar pela cont,agem' deI_.2 a �1 gozànÍ do direito de' recuperação, �os ca_sos de extravio

ção logo aos 30 segundos de se; Domires; Gilberto e Ll1� ,� ", " , ou furto.

jpgO Peh'ônio conquista o la; Jorg� de Castro, Hamíl- Derro�ando em Na�al a se- havendo ga,rantias para 'sua Os emprestimos por debentures' devem ter a assi�-
l0 tento e' Sabú aos 13 en- ton, Eloi, Amáurí e Dario. leção. p�tiguar, os para�n- i iJ;tegridade fiflica e 1.ell'�ên,-', �,e�.cia do corretor" oficial" nos termes' do art. 29) letns,

'-,-,---",'- ses, ehmmaram ,os norteno-
I
tmdo-se do golpe l'eCebldo, b, do Decreto nr. 2.475, de 13-13-1897.

'Modificada ,lia,ra dois J-0- grandênses do Camfleonato I de Hcprdo com o delegado da RELAÇX.O pOS CORRETORES OFICIAIS DE FUNDOS
Br�si1eiro. O

I jog.,o decorreu: C. B. ,D., deu pO,r 'termina'da
' '"

'

PUBLICOS

,gO,8 por, semana
deb'aixo da ináior nervosis- Ia pugna, faltando um ml- ALCINO MILLEN DA SILV�IRA - Praça 15 de-
mo'e fracionado constante-'lniJto para0 escoamento do 'Novembro, 23::_ sob.'

"

(

Atendendo as sugestões semana, Com 30 jogos para 'Uerite, terminando com o ; tempo regulafuentar. Quibá EURICO HOSTEltNO - Rua Tira,dent€s, 11-
3presentadas pela maioria lo turno e returno sómente P-ará co'm 8 e'o !tio Grandy I Hssinalou um terrto para os 'HENRIQUE 'MORIT Z-JUNIOR -' Rua Tiradentes"
dos disputantes ao campeo- finalizará o 'certame ha-pe- do Norte com 7 jogadores, I visitante e Tião para o,s )0- 41.

'

.

L

nato de basquete promovido) ,
O juiz. Ivan CapelJeti foi a- ,cais na la fase, No tempo JOAO GONÇALVES JUNIOR - Rua Felipe Schmi-

,pela FAC, sábado- proximo,

1'10
mes de Outubro, com -tl'l'€dido por ,um j(�g.ador do 1 supJ€m.entar ·.Qu,iba, nova- .dt.,\21- ,50,h.

"

'. '�, "'.'_ _ __ '- '

com a presença do� delegà- reais prejuizos, prh:ci�al- Ri9 Grande do Norte que ,: mente, eOllquistou, m,ais 11m I ,

M.AInO ROBERTO BOTT - Edificio ,llv'[o�tepi,(), 3G"
dos dos clubes, sera estuda- mente, para as assoclaçoes, lhe desfel'iú u mpontapé, dei tento, que deu a vitória ao, ":1d;l.r, '

,

do o aumento de rodadas por e tambem, para a FAG. i '-, xando-o contundido;. Nãó! qUadro !l:1,raen$e" I ,,",,{ Mario Roberto Bott - Preside�1te, ,,,'-

Derrotadas pelas 'brasileiras as chilenas,· �am�
peãs sul-americanas d.e basquete·

Grondroso
de r-. de

rega,la
moío

,A Ass, � Atlética 'B� Verde
'� venceu. facilmente

Afastada' ,d'o Carilpeonato ," ,8
,

soleção, de' ,Perna�ÍJuco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

o lISTADO . ,I<'loria.nópoli� Qu�rta-feÍl·a. 23 de Abril de 1952 ";
---'-

-:- --.-------�-------------_...:.
•.•_'..

'-.I�

....._! ••.,.

t:�1

fios bâstidorts
f40' mundo,
� punbal, da

�'fraição
Por AI Neto

J
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DIas se ilOpõe pela

Ao comprar um refrigerador, não
I

é o tamanho, nem a barateza' que devem
influir na sua escolha. O que se impõe
é Óbter qualidade! E é justamente .

QUALIDADE. ALTA QUALIDADE. o que lhe
oferece White"Star. A éia. Distribuidora
Geral Brasmotor responde pela alta

qualidade do refrigerador White Star
que atende a todos 9S problemas
domésticos ; tamanho compacto para
ocupar menor espaço; capacidade
interna suficiente para armazenar carnes,

frutas, legumes, leite - em quantidade
para ° consumo de uma família padrão,
durante uma semana. Funcionamento

'

econômico, silencioso, impecável.
White Star tem garantia de 5 anos.

( Apesar disso, dispensa visitas
de técnicos. Procure vê-lo hoje no

concessionário 'mais próximo.

,.,,!,

Acha-se preso, no'Rio de

:.Janeiró, o 'motorista do ge
neral Aurelio de Góis Mon
[,teinl.

O motorista está preso

�orque, ê acusado de ser co

.munista.
O General Góis Monteiro

,é () Chefe (lo, Sstado Maior
"das forças armadas do Bra

.s il,
Será que V., amigo leitor,

I' percebe bem a gravidade
'.<tleste rato'?

I, y. é un; homeL? .Qge tra
balha e vrve pacificamente "

,.'{:om sua família. ,

Hoje em dia, viver repre

,.g,en,ta lutar. Lutar para

cO-I-'mer, para vestir, para te)'

·..-:asa, para dar instrução aos

filhos. ,

V. quer elevar-se melho-
•

"\i'ar da situação. Quer ga-'
'11hi:w mais, ter mais confor
:;1;0. maiores oportunidades,

V. não anda metido em po
';Utka. V. não' é de' briga. O

'''lue V. quer é paz, ordem e

.justiça. para que, V., possa
'Itrillll!ar na vida.

E V. pensa que pode con

+inuar cuidando calmamente
-de seus intéresses porque o

'Braail é uma terra de liber
-dade, em que sempre será
possível viver como V. vive
.agora,
'Sitn, porque a vida é di

-fieil, mas ao mesmo tempo,
-é digna de ser vivida. É bom

-viver numa terra como esta,
':neste Brasil tão grande e

·tão bom, onde com um jeiti
�:nho tudo se arruma.

Rico ou pobre, lutando
com estas ou aquelas dif i
cuidades � porque dif i
-euldades todos temos .z, V.
.amign leitor, tem orgulho de
ser brasileiro, e não troca- I
'Tia esta terra' por nada do
·mundo.

Pois bem - V., eu, todos
nós, estamos ameacados.
Nem V. nem eu somos co-

mo o avestrue, aquele bicho
"de pernas compridas e cor

"panz il desajeitado, que cor-
'

',,'c como um cavalo e que,
'quando vê o perigo, mete a

·,t{l-beça'TIum buraco para não
Ver ta, morte que se aproxima
.(� que, inevitavelmente, o vi-.
--tíma.

Ü fáto de que a polícia te
'Ilha descoberto um comunis
"Üt gu iando o' automovel de.
um dos mais importantes ge-
nerais da República e reve

·'1ador.
Os vermelhos estão se ín-:

f íltrando por todos os lados.
Qual é .o.bjetivo deles? Eu

'não preciso lhe' dizer. V. d
oe. V. sabe o que está aCOl1-

tecendo nos países comunis-
'tas, dominados pela União lhos, disfarçados 'Sob o uni-IVI Jornada Ora,sltelra de PUAr'I"',

nando Magalhães Gomes;
;Soviética. forme do glorioso exercito

'

li
...

Dr. Navantino Alves e -Dr,

Enquanto V. trabalha e brasileiro.

'"I coltora e Ped"·atrla
. Paulo Roxo da M�ta.

.

luta. nelo bem estar de sua É fora de duvida que o

.

1 . Secretário Geral - 'Dr.
Jamilta e pela grandeza do exercito não se deixará cor-] Sob os auspícios dos

?�-IDE
PUERICULTURA E ,Nelson Jardim.

'-n�·!"',i;Í1. OI' conspiradol"eS fre- ..omper. Si há neste pais. vernos Estadual e MUnICl- PEDIATRIA. ' Tesoureiro - Abrahão.í Procuracse (responsabil]-
mam Tlfl< sombra. ) uma instituição sólida, em I pal, do Departamento Na- Esse conclave congregará I

Salomão. aade) .

• � ,,� I"'tC"l1eir:,m por todos! que todos podemos confiar. I c�?nal ,da. �rianç::\., d� Le-lnR capital mineira os pedía-] A_ refe�ida. Jornada obde- Informações ê 'cartas para

-os corredores (h, vida h!'a,,,i-' é

.o exercito. ' IgUlO Brasileira de, Assisten- j tras e .puerlcultores hrasi- � cera 0'1 secu in tes temas em H. C. Brandes, /

Ielra P''')l''il chegar !111mrarefl-1 Mas nem por isso devemos I cía e das Sociedades, Brasi-lleiros, bem como os educa .. : seus trabalhos:
,

-e]1��V�, de 0r:�e possam eOJ1-! e�quecer o perigo, '

�esmo le�ras' e (�in.ei.l:a �e Pedia- d?res patr-ícios, que aqui vi-I I -- tnfan�ia e:c�pciQnaI �', '

trlOUlr deCISIvamente para (V., eu e todos os demaIS, de- tnB. s�r ..l realIzada em Be� I ra0 debater 'os altos proble- ' a) - Ohgofrel1lca; I" V - Doença de Chagas na

't1ntregar esta �ra!1de terra i vemo,; prestigiar os patrio� lo HOrlzonte, �e 21 a 27 �e I mas da criança. b) - Neurogca; Infância., '

ao urso mOBcovlta. ! tas do exercito. setembro p. Vmd<lLP'o, a VI, Para a organização dess� c) Crian�a-prob!e- VI - Temas livres.

,? moto:istH dp chefe do; Todo brasil�jro digno des� I JORNADA BRASILEIRA !,irrlPol:tarite certame foi cons ma" Para qualqu@rinforma-
'-e!'1t�do maIor ,é ap?nas um e- ,te nome, 'neste momento, de: I�_....._............. tituida a-seguInte Comissão II - Influência dos fa- ção os interessados devem

x�-mpJo. Um exemplo 'que SUl' ve apóiar o exercito na cru- -da intriga, da dif1senção e' Executiva:
,

"

tores sociais na Mortálida- .dirigir-se à Seeretaria da
gc ao mesmo tempo que no zadq que está fazendo pa- dos �atos, a fím .df) ,servü'j �l'esidente - Dr. J. Cas- de. Infântil. Jornáda, à Avenida Afonso

"p:r;pr�o' �eio ?ílS forças ar- ,ra extirpar 'os c�ncros ver- pot;(�ndafl estrall;geiras e u- tilh� Junior.. I' IÍI - S�lmoneloses. .

Pena n. 867: salas 806/7: em
-.n",,,ey�1f'; Bao feltas numerosas meI�os que tenta mellChe�" apunhalar '0. BraSIl pelas COS-I' Vlce P,resldentes - Prof.

_ IV.-: S�ll1d.rome conv�llsl- Belo Honzont� Jl4mas
'prIsões de agentes verme- ��mblent€ eo' mo mau chmro tas. 1 Berardo Nunan.; Dr. Fer-, va na mfancuL i Gerais:

,
..

,

;

,v
" �

I

Eis porque

WHITE STAR
oferece mais quclidode!

i.

"

... - .....

Em exposição no Concessionário:
"'

OLIVEIRA & FILHO LTDA. • Rua' Cons. MClfra, 135 • Florian6polls
CONCESSIONÁRIOS NAS ·PRINCIPAiS C'IDAOES

-
.,

o o I N TE R I O R o o E S T A oo E o E TO D o <') fi lU S It

Farmacêutíce
Diplomado

,

I

ffl
o
'9
e-

..
o \'"

Ê
'"':
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�
�,

-

A
.I

. /�
•

PONTOS. DE CONfiANÇA

"

1. Gabinete int( iriço, oco
bado com tinta sintéH·

co, branca, resistente.
2. Vedação rigoroso con

tra a umidnde..

7. Prateleiras de aço' zin
cado, brilhante.

8. Evaporador de aço lno
xldável.

\.

�<f)�e�
lBrasm:Otor

3. Isolação com lá mineral,
õ prova de umídade e

apodrecimento. ,

4. Acabamento interno �s
maltado a fogo.

9. Portei do evaparador de
alumínio.

'

10. Fôrmas paro cubos de
'9610 com ex+rcror.

11. Moldura isolante de mo

terial plástico resistente,

12. Fabricado peta Bresmo
tor • PerfeIto organjzo·
çôo de serviço.

5. Lâmpada embutida,

aio_110u.o .... 'AUIoO 6. Compressor silanci�so
- O famoso "Rolloror".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t elldil' �ssel'leil-- legisiativai :Audacioso .-·i'oubo���·PIe a eraa I o a
I testo contra a decisão dos grandes partidos, no caso o

liarrtes. Com os el,ementos to_mau à hb:rdade, VIsto

f Social Democrático e a União Democrática Nacional _ coll'F'" que" ?rec_a�la��m!e, nao haver aido provada a.

:,nenses, como Araujo Coutinho, José .Johannv, 'I'ibur- pela exclusão sumária dos assim chamados pequenos par-
conta a Polícia C�Vll, JS dis- sua conivencía.

: de Freitas, Francisco de Assis Costa, F'irmino Cos- tidos, da constituição da Comissão Permanente. Diz o
.semos � ° r�pe:lmos nesta Depois das primeiras di

'Lidio Barbosa, B, Lopes, Hóracio Nunes, Sales Bra- orador que na casa sempre foi observada a praxe de se oportunidade, &0 mes:n0 a, ligencias, soube a Policia

Francisco Tolentino, Tiago de Castro, Eliseu Guílher- dar um lugar, naquela Comissão a todos os partidos, mes- ?oa vo�tade ,das autorldades que o' assaltante, temendo

Crispim Mira, Tiago 'da Fonseca, José Boiteux, -Abi� mo contra; o que dispõe o Regimento, mas, que, neste ano,
as quars e�tá ,afeto esse pro- ser prêso em Biguaçú, inter-'

de Oliveira, Padre Manoel de Miranda Cruz, Manoel I tal praxe, a seu ver muito democrática, foi inexplicável- b�ema, poderá levar de ve�- : no.u-se nas matas das proxí-.
'sa, Eduardo Schwartz, Hermínio de Menezes e tau- mente aBandonada. cida qualquer empreendI-: mídades, soltando, antes,

outros, O deputado Estívalet Pires, secundado pelo deputa-
mento para ° combate aos, uma máquina fotográfica,

Catart!�ense dos maiores de sua época, Rll;nta C3;t�- do Gomes de Almeida, esclarece que ao ser organizada a gatunos.
.

,
.. I que foi apreendida afi� ��

1 como Justa homenagem aos seus reconhecidos mert- Comissão Permanente o que se teve em vista não foi pre- A,delegacia especializada, ,s�r descoberto o proprietã-

o elegeu deputado provincial em 1835, ,e deputado ge- judicar os pequenos partidos, mas sim observar estrita- aqui lembrada, concorrera, rIO.

em 1847, e o Governo central o distinguiu com hon ro- mente o que- recomenda o Regimento Interno da Casa. para y?elhor eficác�a do nos- !, Posteriormente, foram -a

e responsab il is siraas incumbencias, como as de diri- Também o deputado Bulcão Viana, em' aparte, de- so aparelho policial, ,u:na preend.idos mais os seguin

as pastas da Marinha e da Guerra" presidir as ,Pro- fende a atuação do seu partido, no caso, declarando que
vez que se farao ,nec:ssar�os i tes objetos: capa, paletó,

.Ci�s do P�I:á e,�io Grande do, Sul, djrigir o -:'-r8ena1 de I na sua opinião, devia se::'obser�âd? o pr?c.esso dos anos pess_?al, e, ma�e:lal. a a�tura , c�lça, camisa de' jersey e ou-

�rl a da Corte e a Escola Aplicada do Exercito. passados, mas que as circunstâncias exigiram a obser- de tão útil e Justo anseio da I
tI os,

Jeronimo Coelho era. possuidor de vastis�ima cultu- vãncia do Regimento e isso não era passiveI de critica, população q�e, é o de se ver
I �fim de fa�iI,itar a local�

Orador parlamentar fluente e de grandes recursos, Embora essas explicações, o orador mantem o seu
Iívre de aUdaClOS?S gatunos, i zaçao do lar ápio as autori-

toriadcr, com assento no importante Instituto Histó- protesto.' que agem ardilosamente,

I
dades policiais estão deten-

) e Geográfico Brasileiro, jornalista, prosador e poe- A seguir a sessão é encer;ada, quer de ?ia, quer à noi�e: ,. do ou chamando a prestar
...........................................r. O audacl.oso roube �� joras,

1 declarações, diversas pes-

Como cultor da poesia, e-ra admiravel, Não versejou "W k E
'

d"
'

I para mais de 100 mil cru-
! s?a� com quem êle mais con-

ito. Foram ate .bem poucos os seus colóquios com a ee n na
zeiros VIVIa

sa Cal íope, mas o que esta lhe inspirou, cujas estro-
. -. "

� "

Audací 1 d
- I Com" o eêl'co que se está

foram publicadas, não em livro, mas nos jornais da '

u acroso � :-ao, que, a-I fazendo do mato onde deve'

�te ou da Província, digna de carinhoso apreço L qu� deve ter VIVIdo descan-
l =star escondido, perto de...

ti dmi
-

.

a2: a sadamente durante todo o' RI'� acú P I'
,

u;; lS�,lma a mlraçao.
. . .' ," 11 .... " espera a o ICla

São de sua IaVl'H os belos versos do primeiro hino
'

'"
, temp; em que fez seu�,est�- I

deitar·-mão- a esse perigoso-

Santa Catarina, Jeronimo Coelho os compôs em 1834, da turma do "Deixa Disso", houve,essa'vítima, nem esse
dos ol praâa,

sem �amalS I amizo do alheio, ,

'

7 ocasião do aniversário da Independencia. Eram 17 preocupado com a arte cu li- I crime, porque os vigilantes
ser mo esta o, aproveitou-se I Localizado o ladrão

d "f' d
'

ibí h
. r

, , " " I B ldi B
da madrugada de segunda-I A t

,1 ras magn i rcas, uma as quais o estrí 11 o, e do l1arI�,. com os venen�sos a issere, oneco e Daux, 1
' I

- . nossa renor agem sou-

.r- seguinte: _J _

ape ritlvos : aquele COllJUl1t,)

1
refrearam, aos poucos, aos fel1ra dPara �dcanç_ar ldlma 'dJa- i be qu� a Policia c'onseguiu

"-J) Patri G' d p t d d 'f
'

'I
ne a a resr encra o r, I id L'f' I d

- -d '

a a na R reI e ra azes, por a ores os maIS rancos, prmClpa men-
D' I M 11

' I) ,ellU, leal' o ?- ,ora0 a re8I-

Tenha união; instrumentos que enchem o te visitantes '"

Ja ma oe m�mn, ,11' ao
i d!>lleia do dt, Djalma Moel-

T' f I' '�mb'I'ent'e mo.Je to d mu' SI' A t t d 1 quarto de dor.mIl' e .la fazer

I' lm/a d A t-
.

rum e a eI, n, l! se" . urma, an es a sueuen-,
' nn, como sen o n onlO

v,
,

N
- I"

I '. 1 L' t f" d 'b "I'
uma llmpeza em regra, C"luh S'l

.

- I va a acao,. , , . " "" " "
cas as maIS a egres, UlZ a' 6-IJ'oa a, a raSI eIra, sa- Ad'

n ,', a I velra,

O h, f' 'd
-

,

J
-

F
' .

d S
I C I h

'

b
,,'

t
' ,ntes e termmaJ; o tra- T b'

'

d P l'
.

mo . 01 mUSIca ,o por oao j ranClSCO e ousa ar os e seus compan eIrOS, orOSlSSlma, en rou nos ma- b Ih t t tI'
"

. am em pou e a o lCla

t' h f" t" 't d' 1 b' I
'

Ih .
a .0, en 1'e an o, o ar;;tplO, .

I d
u 111 o, pro lClen ISSImo na ar e a mIrave de- Enterpe, o l'lganc o-nos a espa ar o rISCOS, com farinha, tirados f

.

"d D d' 1 I preCIsar o 1.1g-ar on e o mes-

Quando Presidente da Provincia do Pará, tal como pé no terreiro, vivendo ce- do costão por experimenta-
.

OI pr:ssent� o. a o o a;r- • mo se 3,cha forag-ido, que é

mtecêra na do Rio Grande;'dQ Sul, que ficou devendo nas dos nossos antepassa- dos pescadores. ,m'e, naO bPe1h e,u tempo. n- ! nos m"ltos do Engenho da.

nagnanimidade do seu coração, o ter redigido as Instru- dos, em dansas onde o com- Às 12 horas, a feijoada, �rou
1
no, an elro,e por �m,a : Saudade, em Bign�çu, onde

�s de 18 ,de Dezembro de 1835, do Gover'1o Imperial, passo ,desordenado, forma por todos anciosamente a- �a�e.a cil0g0U-Sr
a

I
rua, t- está sendo cercado por nu

e trouxeram a paz à l{,evolnção Farroupilha, _ Jero- um conjunto digno das mais guardada, Após, vieram os _:lxan o, no oca, um ',a- merosos policlais.

no Coelho conquistou lo.go a estima ,e a simpatia !lo estridentes gargalhadas e consagrados oradores, os
cao, ' ,

vo, pois, sinceI», franco e leal, dotado de genio bundo- faz ressurgir quadros vivi- nossos Demostenes, E nesse
Imediatamente, os preju- '.�........�_._,._._-_.....-..-_'V'.....,.,_........--J'

, '
dicados fizeram um levan-,

'

energico sem rancorismo, tratando a todos com fidal- dos pelos nossos sertanejos :;tmbi.ente de franca cordia-
' O

,

J'
,

'

'�d tame,nto, e consta,ra,m a a.u- .
-, J�

"IA

la, não Doua, por 18':;0, de�xar de ser est.imado e queri- "lOS ynm:ll',us tempos ,b Ilidade, de verdadeira cama- Jlll""íO' �
.. "

por teclos,
. BrasII-ColonIa - esse ambI- radagem, 'em que não deixa-

senem dos segumtes obJe-1 �d' d f tos, além de muitos outros, I

Por ocasião da grande epidemia de febre amarela ente sa 19 e pura' G9Jl ra- ram de cantar a: uma só voz
,�

f
,todos de respeitável valor:

e assolou a Capital Paraense, Jeronimo Coelho l'tomou ternJ.Z'acão con oTtadora, e em couro, ao som do jazz
" ,

d
Uma carteira preta, de

.� proprio dirigir as medidas para debelar 1> mal:', e, eonstItu;lU maIS uma as no- de ,Luiz CarIas o Sassari-
,

'

" l'd.J dR" senhora, com a importância
t!w consequencia do contáto com os enfermos ,conta- taVeJf; rea i a"ef\ o ecrea- cando Maringá Beio-inhodo-, ,..'

)H-se do referido mal, tendo felizmente, se l'esiabele- tivo Clube "Deixa Disso'

I
ce e �utras cai:nav;lescas, e de OItO a dez ;11\ cruzeIros;

lo, tantos foram os.' ro!!os a Deus, pela pr'e'sel'vaç'a-o {]e cUJ'o nome indica na "ua de t d
- dua.s canetas ar (er, um re- ?3 DE ABRIL

�
�

_

' '."
-

eu ernece oras cançoes, 'o l'
'

T', t' f Ih d ,', ,

a benemerita existencia, nomjnação galhofeira, os i Recreativo Clube "Deixa I og�o ISO, o ea o Cl OUlO A d�ta de hoje 1'ecorda-

E A' t' d 18�0 d
'

1
' , .' ,'t d"_ h' j'

< t uma caderneta de notaR, um
m gos o e [), elxava aque e emmente cat-an- I propOSI os e paz e armo� DISSO" deu por encerrada 1 1'" b 'Ih

nas Que:. ..

'I' t, f'lh d L 't 1 d
.,' d'

.

d ,,' ,ane so Itano com 1'1 an- 1 �OO '1
nse e 1 us 1e 1 o e agu,�a, a capI a a. p.ro,Vll1CI,a

ma
.

os seus a.,ssocla ,o,s," I maIS
um dos seus "fIm de .

- em ,[) ,os naVIOS (e

_ M F d
te grande, de Cr$ 50,000,00;

raense, rece,ben,do por ocaSlao de, sua partida, I,neqUl- ariSCOS, el.',lOa a, vene-I semana" tão reco.nfortante e
Pedro Alvares "Cabral", a-

um an,el de platina, água f

,fas e entuslastlcaR provas de estima e reconhe<;'llnento nos ,., tão necessário aos homens proximando-se de terra un-

o popula?ão, que acol:reu ao cais, afim de homenageá- Entve as dansas d� pé es- ,da cidade, que precisam de
marinha, no vai'H' de , .. , dearam junto �. costa, ha-

e desejar-lhe boa VIagem, palhado, que se segUIam aos' ambientes novos e de liber-
.cr$ 5,000,00; uma pulseira vendo o Capitão Nicolau.

'" d 1 d " " ' de ouro para relogio de se-

.:>audoso a maravilhosa terra pal'snaen'se e do seu go es e venenos gostosos , ,dades para expansão dos Coelho trocado presentes:,
nhora, com rubis no valol' .,

'spitaleiro povo, onde deixou em cada cidadão um ami- ao som dos mais contagian- I seus mais éaros sentimentos com os indígenas;

, quando na entrada da Bahia de, Todos os Santos, de te sambas e marchas saídos i de confraternização, levan-
de Cr$ 400,ob; uma aliança - em 1,616, em Stratford

gresso ao Rio de Janeií'o, Jeronimo Coelho improvisá- da sanfona de Luiz' Ca.rIos, !I do o abraço fraterno aos
de platina com brilhantes 110

pa Inglaterra, onde nascera,
valor' de Cr$ 8,000,00, tendo

, a b�r�Q do vapor BAIANA, em que viajava, belo�so- o Baldissere e o Boneco, nossos homens simples do em 1.564, faleceu ° grand6.,

rto, o qua�, presenteado, à pess�a aIl_liga, esta o pro- esses dois vigila�te� dos �s- nosso "hinterland". uo�� }em pequeno no la- ,poeta rlram�tico G,uilherme
gou. pubhcando-o em dIversos Jorna�s do país, tatu tos do R. 'DeIxa

DlS-, ''\VEEK-END'' Rétito
do

I
or�, " Shakespeare, DepOIS de ha-

Eis a bela Joia poética, incluida entre os SONETOS so", faziam sempre presen- d L O' p' to n;itoresco O
dadr�,� � alto, �;belos ver escrito,grandes lragé-

AGISTRAIS, do 20 volume da substanciosa e erudita te ao's maiS! entusiástas, s, da 'l'hag ud' Son + C. tal'l'na ,gra?, es, . a. a poeta, bem dias,' dramas, e pQemas os.

,T FI' 1" d L'
, , " .

-

d
'

19 d'
I a '. I a, e >, an va a , , trajado . ,

�ova IS ;orla a ltel'atura BraSIleIra", da autona do' sançao o artIgo , ezeno- I 'I 1 'd " f 'i pelo) S
'

d"
maIS brühantes, morreu po-

udoso e inõlvidave'l catarinense General Liberato Bit- ve, ainda não conhecido dos ll�o s,u 't,�va �tb:
eI '?Deixa ,:g�nd�, �clar;u �l espo- bre e foi enterrado sem pom-.

Icourt, e pel:_t ,qual se poderá avaliar quão portento- visitantes àquele notável
I D:cle.�, If' o� ud .

. d
.,a o br, J� m,a �e �ann pas na 19Í'eja Stratford, OD.-

,

dI'
. " k d" E' 'E ISSO, 01 um os gran es o rou o atmge a maIS de '

I era o estro o g OrlOSO fundador da Imprensa Catar i- wee -en, que, nos "S-, ,I
d "'1"

de maIS tarde lhe ergueram:

nse:

'

tf!�tutos desse clnbe, o artigo PhasselOsdPro'?dol'dclOna
os ados cem mI cruzeIros.

um grande monumento;
,

SONETO 19 proibe excessos (lue não
omens � CI a e, numa e- De posse da denúncia, a

_ em 1683 ficou send&
. '1 '1'

.' "'I monstraç�e franca cama- Policia entrou em imediatas 'd l'
"

'd d'
"Gigántesco,' caudal, largo e profundo, poc em con( IZel' com a con-

'd
'

d 'd d
'

. ,.

.

conSI erac a como se e O-

Sob o céu do Equador, 'em leito rendoso, dição social de cada sócio,
1'a a,gem e_a vel a eIra d�hgenclaS, na esperanpa de

governo dà ailtiga Capita-'
A

' -"" I t d d mamfestaçao de paz e bar- alUda encontrar o ladra0 na '

d S- V' t t-
rroJa um mar nos mares, magestoso, '" e e o man ene 01' a 01'- ,

d
.

t', ti" ,
nIa e ao Icen e a en ao

O rio, rei dos rios deste mundo, d d d f
' moma que eve eXlS Ir e11 re

! CIdade, pOIS
o roubo se ven- :V'1 d S- P I

l,em, d
o SOSS?tgO .

aslhs_rm-l
entre os homens de boa von- I ficara às 5 horas da manhã 1'(1 a e lU8011 au o;

IaS, o respeI o ao· a elO,
t d t- d d j"

'
- em. , com a presen-

Regando um solo vai gl'an-de e fecundo Forma legalissi�a para
a e, qu� es �o . e acor o Para ISSO pôs de 'sobreaviso ca de seu grande entusiásta,

., i, com a eXlstencla de uma so- a guarda da Pont c -' '�
, ,

Em ric�!s produções, solo ditoso, ref,real' excessnras atitudes' ,

ddI' f'
.

e e omu
() Conde de Lmhares. foram

Que abriga um povo forte e generoso dos mais "venenosos", ,em c�e. a e que, pe, as suas 'l-'llllcou-�e, com as, D�Iegacia� abertas as 'primeiras aulas:

Das plagas amazon·!'cas 'OI'I'lllldo, m" t' tI'
nalIdades, pelos seus esta- de PolICIa de ,Jolllvlle e Ita- d I\.

-

d
.'

M'l't d R'
elü a con agIan e a egrla, t t

"

l'b 'd d "
a· .....ca emw 11 ar.o 10

limital1dó a diretoria a li-
u os, ,VlgI�m. aIS, 1. el a t(>:S ,'JaI. U d d

.

de Janeiro, E' hoje' a Aca-

....... ' . 1
' ' ,por um ongma ISSImo ar 1- m eti o ' / . . ,

'
. '

.l.Jlas serenos, dI;tS de �sperança,' J
)el'dade dos seus SOCIOS" e

'd
'

- '" ,. I, demIa MIlItar das Agulhas.

Nesse asilo de paz tranquilamente convidados, em meio a tão Ig� ezen_ove, que �ao ,pe�-I FOI dehd� o llldlVldt�o A�'I Negras e está comandada-

G
'

1
"

1 ]" t' I d" t" t
'

mlte atltudes exceSSIvas, I Pera, suspeIto de COlllenCla I G 1 N t S
ozeI, (a v]( q. em p aCIda bonança. no ave lver Im:_l1�, , nem folgúedos' prejudi-'

.

lt' .

pe o ,en,era es 01' �lUta.

E qual a sançao Imposta I
' , lno

assa 0,
, '_ de OlIveIra;

Dêle parto saudoso e triste: ausente pelo art, 19, aos transgres-
CIalS." Este, apos decIaraçoes, - em 1.815, em Lisboa,

No grato peito meu vive a lembrança sares das normas adotadas oeca �ç.................
fa1eceu o exnlorador e natu-

'

Deste cé!l, desta terra e desta gente"., p,elo "Deixa Disso"? Apenas \, l'alis'ta hrac;ilei.ro (\r� Ale--

___._--1 � uma, que se limita a .um'a , 'Atença-'O
"', xandr€ �todrigue3 Ferreira"

OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ E GARGANTA
cena simbólica, a�sisÜd� por I...

,

' ','
nascido :naBahia em 27 de,

todos sob os maIS estl'lden- Abril ,de 1756;

Dft G !!r.'
tes risos e as mais alegres

- em 1,829, depois do tra-

in� . Uit::.RREIRO DA FONSECA garrralhadas - o indiscipH- BOLSA OFICIAL DE VAJ..ORES DE SA�"TA tado preliminar de' paz em-

nadb é levado para um loc,\!," ,
CATARINA, barcou em Montevidéu, re-

ES"pecialista do Hospital préviament'e preparado, e, De acordo com o Art, 2° do 'De'creto 9,788 dever'50 ser gressando com as trovas

Receita cle Oeulos - Exame de Fundo de Olho �ara entào. recebe uJ')'f!. corda, I arquivados
na Bolsa as átas 'e balanços das sociedades bras:ilejras, o Genera:l An-

lassíficação da Pressão Arterial. "imholizando esse ato o cas-l anônimas.
'

.

dréia, ,que ainda ocupava a-

�����i��r�pare��:;;�e de Ouro Preto, 2, I tig�a:� dC;���� 'último, não I
A POUPANÇA ��6�1��rI�ii���i :�V�ALECE A ECO- quela ,����:' Nilo TadasclJ

1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No mundo do',
rádio e da TV

Por A1 Neto

':f p governo, dos Estados
Unidos vem de descobrir al
.gull1as esta'ções, de rádio
clandestinas no hemisfério

,

I 'Ocidental. Est�s emissoras
eram manejadas por espiões
.de potencias de outros he
misferíoe.
A informação que acabo

de dar-lhe foi propociónada
palo Snr, <Wayne Coy, ex

.

presidentes da", ComissãoI
Federal de Comunicações
dos Estados Unidos, durante
uma sessão secreta do Co-'
mité de Verbas da Camara
de Deputado's,

'

,

Ór 1
'Coy declarou que a. segu- 'l

.nda parte do ano me curso Ie a primeira do ano de, 195&

Iserão períodos ,Cd,ticos' na '

guerra de propaganda que a '

,

União Sovietica vem realí-

fzardo contra as Nações Uni-
"

das; Uma das razões para,
esta previsão é que às'

de-Irnocracías estão se rearman-
,

do, a fifi de assegurar a paz
e defender-se em caso de a
gressão. Os propósitos _de
fensivos e pacíficos deste
são e continuarão sendo de- ,

turpados pela propaganda
soviética, que não deseja ver
as nações livres preparadas
'pata enfrentar quaisquer
novos .expansionismos,

,

Entre as.estações de radio
.clandestinas, .segundo Coy,
nuvia: uma a 'horda de, um
navio, que, recentemente,
navegou pelas costas da Ca..,
lifornia. ,Não se conhecem
maiores-detalhes sobre quem
manejava tal estação clan
destina" nem que providen
das foram tomadas.

"

,

.

,

Wayn-e"Coy: n1vélõtl ,�

que
f{)ram descobertas' 72 esta-

".ções ilegais no período en

tre l' de julho de 19'51 a es

ta data. Coy.não indicou, em
que, países, deste hemisferio
tais estações estavam OU es-

,

tão localizadas.
'

.......

,QUE EXIGEM '1\ .
,

RESISTÊNCIA
", ;;.\.�- ','

I

DO CAMINHÃO \
'

lO

•

.'";" ,

Nos trabalhos mais .ameeis ou nas

-mais rudes tstradas, a grande resís

'téncía e a extraordínaría Iõrça de
: tração do CAMtNHÃO CHEVROLET

garantem êxito absoluto. Sua carros-

,seria de sólida construção e o pos
sante motor de 93 H. P., de válvulas

na 'tampa) asseguram menor depre
eíação por tonelada-qu�lômet1·o. A

economia, a resistência e a eíícíêneía
que decorrem dos' detalhes técnicos

,

- \, ,

do CAMINHA0 qmvRoLET' jleco-
mendam-no pgea o transporte de tô

das as cargas, em qualquer estrada I

,
, ,

Â,
'

"

7" Freios' de qupfo
W' articulação.

__ MP'
- Direção com meco,·

'

", ,
nismo de, e.feros. as ...

\ '.' t:
Eixo ,traseiro hipóide-

, sendo facultatiyo o

de 2 vslccldcdes.
.

-, Ventilação
Aperfeiçoado.

t
_ir/"

• CAMINHA0 CHEVROLE-T p,r�duto da GENERAL MOTORS DO BRASIl' ·S� A.'
, CO",CESSIONARIO'S\EM TODO O' ,PAts:'

,

,�

"

Pelos .Munjeipios �:""",��=:;-,�,---t-,Di,ario da Me,�C}p.,le
COMlI cáM, "!'�: SOI"IU ' ",

•. D,lGER'R ,$. . .I liUetn apre- CIRCULO VICIOSO'�••.
_ da a)U a a "1- -

da M_ciftéeia Bl(iura -o' ei' eo�er o rí8'"
, I

.

'\ ,

"
-

. O,ueo. --:'iÍlio fort� .�.,n_a :qtI dO' túrbi08 esto- ,(Alvarus de Oliveira)
.

I vicioso: -'-, Aumento d� sa-

'ela. alillleDta-r-.I hiper&Ç1dez e 18
-tnidoa.

'

O Rio teve mais umà' Pt'o-Ilári� pára o empregado po-

:.�•• EJD fÔ eetn eolllPl'I
.' ,

va de que a .vida cada \:ez; der arcar cornos preços ma-

M
'

é
· sobe mais. E prova 'prova-, jorados 'das 'utilidades, Ma-

'.
" aun ·511 da de que os homens de go- Jjoração

do preço.idas : utilí-

B•
verno já não crêem mais' em dades para. poder ,;"ume,ntar, 'lslra"da"�'" barateamento do. custo de

I
os salários dos;' emprega-:

vida. As promessas ao elei- dos ...

MORR R'I
toln�o se p�nsa'mais em

I.
Onde �:e:::os parar neste

, 'E' I cumprrr, Jogo de iô-íô ?
,

.

.

• ! O acréscimo dos preços' Vai e vem. Vem e \ vai.

O ' .. .dos ônibus' fOI confissão tá� O empregado tem, a im-
r '-'n,�e do ��êllngue. C, Hd'Sl.ie e .� v,d� cita do que afirmamos. Hou- pressão de..quej-ecebeu au-

'I'onif'ique-se com $ANGUE- ve casos de subida de mais mente é de quevai melhorar
NOL que contém excelentes de 100% e não cremos que seu "stand" de vida. Veri
elementos tônicos, tais como: o aumento de, salâr�p dos fica" porém, que o aumento

. Fósforo, ,Cálcio. Vanadat� e empregados das' empresas desaparece, com �
,

cresci-

�a Arseníato de Sódio, etc. precisasse de tanto !Nunca Imento dei custo de vida.

:= =. .' �' '"
. "�

.

.

em organização alguma,' o I Enquanto não se estimu\= == Os pahdos, clnelllÍcos. esgota- salário representar ,tão alta ,lar a ,produção, enquanto

�� § d�,�" depaup.erado�, ,.mã�,S q�e, porcentâgem� �o total' das; �ão s.e.pude_r co�gela�o � pre'
. '� l= cIl.a?l, magI_o.s e cIlança,s r a, despesas. '., '.esta sltuaçao nao sanoa do� lff!!ffiiif!i QllltlC38 tomflçarcse-:'io ('�m O ,E foi"In,a.is féio: - O gO-! círculo vicioso em que es

vemo em alguns pontos de, tá.

partida de linhas de �nibus, I Mas tlma coisa se sobre
colocou policia: ,embala.da· põe à, tudo: � li: pre�iso
com receio de que o povo ca- uma solução. li: necessário
doca se revoltasse contra íl �ma 'providencia oualquer.
medida: Prova mais' uma' O ídice de cu sto das utili
vez de reconhecer ter ,agip9 dades no Brasil é o mais ali
contra os interesses popuJa- �'(l do mundo', E ninguem sa

resl
. be 'onde irá 'parq'r. " Qu�

Bs.tamQs �aquele círculo é 'preciso porém, parar, é ..•

,De Orleães
nos recordar a falta de" ética que já naquele, tempo de
monstrava o heróico e estimulado Dante: Ainda bem que
a gratidão veíó, embora tarde, e de-modo tão' desabrido.
Coisas! Cada uni dã' o que- tem. . .

'

, É-nos impossível retribuir os "mimos" do sr,' de Pat
tas. Mas pelo visto, o 'ardoroso candidato 'ao legislativo,
bem conhece e .bem sabe o que é "tião ter ética" . � .

Idealistas -'como são; aqueles oficiais filhos' dedica
dos desta terra, pela qual sacrificam conforto e bem es
'fac sem jamais esquecê-la, amando-a com .relígíosídade,
aqui permanecendo'grande temporada 'anualmente, viven
do nossos problemas e por eles lutando, não podiam acom

'panhar seus momentâneos companheiros de jornada em

"qualquer -terreno". Portanto, não se admire, nem faca
alarde 'o 'adventício, ,Sé encontra hoje o Cap. Lúcio Ver'�
ue, como seu irmão Cap. Santos Verane, coerentes com o

.seu passàdo e fiéis á sua terra I1atal, cada vez mais a-
I fastados dos demagôgos s'implóriQs que, sém ideál, O' qúe

desejam é�a posição politica, é o mando fácil" e é, 'para
muitos, o. sitnplés ,emprego público. \

't. r

\
_ Sabendo conscientemente e reiteradamente que) o

Cap. L. Verane foi Brigadeil'i'sta',e que nunca fdi udenis':'
ta, embora com :êles, acidentalmente, tenha p�lejado nu

ma campanha eleÚoral, pàrece-n'QS, que o sr. chefe da
pluricéfala Udenilda orleanense o que quer é fazer ehi
eana' e cartaz: Nada mais. li:tica... conheces Dan te?

--::00::-'-
,Agradecendo a .tolerância, l�ealmente notável d� "O

.E$'I'A:Dür, 'este vibrante or'gão que em Santa . Catarin"a
se fez o paladino na defesa do 'povo oprimido, :queremos
prometer aos 'inún'leros amigos que nos solicitàram não
�lueimar qualquuer cera,' mesmo de' má ctua'lidade, com

:tão máu defunto, que não 'mais trataremoi;3, ,pelo· jornal,
de tal assunto, sejam, quais' forem as

.

diatribes e �sÜll
tiees que seus blrs1u�rios. trouxerem a lume. Cqmo já gis
semos uma ve;<l, repetimos: Vade r-etro, UDENILDA! .

,

(,Do. Correspondente).

VIVER!

, ;\

,'"
.

\
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

-\. -.
I "

t-a89a
ca, aos dias de descanço, em 11estras ao pé do fogo; � 11'1'e- sorridente; o alegre e conta-

contato com os homens' do -quieto e super-cavalheiresco giante Baldissêre Filomeno..

interior, para com eles man-I José de Freita-s, o nosso o 'cosinheiro-mór, "0- maior-
ter a mais amigável das pa- "Boneco", afável e sempre' (Continúa na 63. pág.)

r'

/
-,

•

. \

Não há, aquj, ponto-de
referencia·a escolher para
um esplêndido fim de sema

!ia. Lá no Pântano do Sul,
'na Armação; no Ribeirão;
cá na Lagoa, em Canasviel

ras, nos Ingleses, no -Rio

Vermelho, para onde estra

das mal traçadas, imperfei
tas e esquecidas, levam os

Dé uns anos para câ,

ele-Ilindos
e distanciados re- homens da cidade, neão há a

mentes da nossa melh?l' 80- cantos
_

da n?s�a pitoTesc� preferir.·
ciedade, entre os quais; co- Ilha, tão pródiga e{'1' ambi- Temos em todos esses dis- •

merciantes, industriais e entes, encantadores e tão tdàencCeiandaOrSI'ospoqnuteonS'o·saernivqaUl·edze� Para m' !lI's' ; de 100 DIli orl"'e-lf08, o montante. Prês(t-�.funcionários públicos, orgá- milionária em cenários que , ii 1.1
nisaram-se em pequenas as-

'.
nos colocam mais à vontade, coelhmo�s qdUee eonsChmeaml'SúsIJ'n.nd·oOSsSOes, 'p'"'8r"I"

c' a"',"'e"',":'I"gU'8,jtõ'e'
,

s, , O' "I!l'dra-o "não >'8odar'&, p'ara aléllh
.

sociacões para, em determí- numa verdadeira comunhão. ,,(!

�����, d���ir��i�!O�i�à�:: ,�:srxz: ,c��s�:d��:� ��e��l������e�essae�����;:: . �\ de Bigoleó, iDfor�a' a . Policia.... '

.

/

..transportando-se aos mais que povoam o litoral. sentimo-nos reconfortados, VEZES sem conta têmos agindo nesta Capital, regrs- Delegacia de Rou.bos, F.u�to�,
.--.·aW Woh - _- ._._..........,.. fugindo às preocupações dós comentado, através destas ta o desenrolar daquela 0- e F,al�ificaç�es, Junto a ?:-

: negócios, das funções públí- colunas 'as atividades' dos corrência, que esta ocupan- legacia Regional da :r:ohcla.
cas, que desgastam, de se- ladrões' que se movimentam do a atenção da Policia Ci- Civil, dotando-se, aSSIm, a-

gunda-feira à sába<;l6,' as em Florianópolis; empreen- vil, obrigando-a d desenvol- que1e dep�wtamento de ele

nossas energias. dendo os mais,
-

audacioso ver atividades para captura meI,;to. à altura p_?ra que

\. WEEK-END no Retiro da roubos e furtos, constttuín- dos melianj.es. I cumpran: as�a:�l:!ol'l�ades ag.
Lagoa, domingo último, a do-se até em verdadeira Os fl}tos registados, entre su.as reais o�_Jrl'�açoes, na,

que fomos corno convidados quadrilha. os quais o' rec�nte aqui re-, camp�nha emwfP"Ct zz:do Vereador Miguel Daux -
.

A série dêsses crimes con- latado, indicam que há a-pe- .a vadiagem e-·a·g� �n ?em.,�;rianópolis, Quart�:feira, 23de Abril d;-1952 êsse gentleman' que se colo- tra a inviolabilidade do lar, nas um caminho a seguir ,Sem as, providencias a--"
.

,
,." - _. "'wI

dele retirando quanto pos- pelo Poder Público, afim de pontadas, de8�ecess�na: to-...

- A I
..

O . sivel, objetos e joias, de aI-1 que a pOPlllação_se veja I�- da e qualque;"'ll1vestI�a con-

Perdeu O equilíbríe na b."I'I· .

n aDI to valor, alem de carteiras vre do, .hidrõe" a .n,:"", tra a quad�d?a. desses !"e-, ,u
.

" - "

F
.

e dinheiro, é. mesmo alar- dade urgente da crraçao da I
__'u _(����l.?!,! _n_a.�; p_ag. ):'_

cleta, pérecende afogado I Telegram�!��!� I��.n:.ed!::;���:/��:� c:; �i"-f;p�Q-��inao'
-

" B' ,
.

cebemos de Urussanga, da- diligências ao seu alca�ce, , e. "

DO rio Iguaçu nos a infausta -notícia do embóra conte com reduzidos.
.'

. . . fI' f falecimento naquela cida- elementos. \
.Ante-ontem, Aparteio

I F. bre moço veio a a ,eeer a 0- de do venerando ancião sr, Ultimamente, os larápios
'

"Se não és médico nem candid�to. à ca�eira de
de Andrade, solteiro, com 22 gado.

A \.. F 'um
-,

dos fincaram as bases de' sua Medicina Legal da Faculdade de Direito, nao deves'
anos de idade, filho de Fran-

.
-

.
.n 0�10 dearr��â�sti'ia cal' organização nesta, Capital meter-te na encrenca dos drs. Atrjor Luz e Oswaldo".

d A d d f' Bi Comunicado o fato à de pioneiros c
,

.
-

, ,-
t.cISCO, e n. r.a e, 01 a -

.'. . .

-

bonífera e da viticultura iludindo à bôa fe ate mesmo Cabral, esculápios ambos e ambos concorren es, a1'--
guaçu, de bicicleta, para o legacia de PolICIa daquela

I
\

muníci- da própria autoridade Para cades ambos' "
. . . ", d

., naque e prospero
. .

,

.". . .

,paãseio dominical. c;dade, fOI o cadavet a VI-
. êles não tem havido hora Com' essa lógica de anzol, querem afastar-me do-Ao procurar passar pela tíma transportado 'para o PI� t dI' pa'ra as suas atividades da- barulho'ponte sôbre {) rio Biguaçú, necrotéríõ da S. S. P., nesta

d d
_ passa�en. o aq_?e e

óc� nosas e prejudiciais: De dia, Pro'testo estribado' em foirte idônea: a Consti-.
perdeu o equilibrio, caindo

f'
Ca{?ital, de onde foi levado a af C;)l1�el�OUs na��g: co à luz do solou mesmo alta tuição que �ss�gura a liberdade de pensamento .

à agua, com alguma violen- à sepultura, ontem, após as .popu açabo e

d rUt 'ds
.

-

madrugada 'iniciam os lará-
'"

��. . .
•

l'ddi' mo tam em e o a a zona '. x :x:

cllal��rE8m;Oenslea·���I�.::....P':.�I�r...�c::U·�-I�·�·!·C::.:a--·....Ve!.."aal1s·o·----a !i���d;.�!�I:d:f��i� :��'::�::;:�:���;:�� I hi,o� :::�:::a:,,;::Z��i!::n;:� �.;:·r-�; ��:';!P::_
.. I

,.
,. suas virtudes de cidadão das n� mais perl�osa das mentos do Capitão Euclides .de Castro, o Sálldosüc

• .8r Val8 a falecer D8 I" probo e trabalhador. q?adnlhas,. pOSSivelmente Canudinho, dono de 38 ou 43 profissões! E, se tantu...., V • V. OS sel}s funerais se reali- vmdas de grandes ceAntros... é éiência a inedicina quanto a história. hão-de, !iS
Um cavalo montado por de Caridade da Capital, não zam, hoje, naquela cidade, As aventu�'as por .ele� !e- .. fontes de uma e de outra, serem as mais inconcussM ...

Orlando Francisco Coelho, resistiu às dores, vindo a devendo ser prestadas ho- vadas a efeIto, aqUI, cUJos O d�pitão'Canudinho, ao que todos sabemos de cien--
. 'em São José, atropelou' a jo- falecer. Seu' eadaver foi

menagens pelo pov� que o fa.to� são do ,éonhecim���o cia própria, gostava de sacar sôbre a fantasia, fiel
vem Maria Vel'onica . de' removido para 'O nécroterio admirava e estimava. publIco, atraves d<;> notlcla- ao. quem conta um conto lhe acrescenta um ponto. 0'-
Souza, residente em Forqui- • da Secretaria de Segu�'ança '

O ESTADO apresenta à rio da Policia Civil, estão a seu testemunho, pois, merece quarentena como fon�&
lhas, com 1 8anos de idade, i Publica.

, .

.

exma: família enlutadá as' indicar que os gatos estão históricà, isto é, como fonte c�entífica. Essa a cou-

naquele Municipio. 1 A respeito está sendo a-: expressõe� do .seu pesar. dispo�tos -a lançar até u�
\
clusão a que chegamos atrav�s da crítica �o �l'. 0_

.

Em consequenéi-a; a víti- berto o necessário inqueri- -.>..............._"""'....._••_�•."...- desafIO !lUS ag.entes poh- Cabral ao sr. A. Luz.
.

ma recebeu graves ferimen- to, mesmo :porque há quem Um ape"lo ciais,
_ en�arregàdos ',da

re-,
x x

tos. 'dê ao fato caráter crimino- pressao a gatunagem... x

".����::!�!.!����.:�, ..,; an Prefeito di!e�o:d;lti�a c;;��:�,:�: dOsoE�l;;!O�tm��I: ��;,3i!�Z�����t� ����ss�:a:�
,

,

,tos que constitu.em motivo legalidade e ag-ente de public'dade do situacionismo
"Sr. Prefeito Paulo Fon.-

para a movimentação Ue to- no Estado, foi mandado à Ponta do Leal fazer um:.
teso

. dos os elementos.de que dis- I recon·hecimento. De volta da. missão secreta, cons,.·
Vimos, por :neio �est�, fa- . põe o nosso aparelho. poli-l tatou que os seus superiores, os srs. Gal. Nepomuce-

O De"p''u'a'do II,·m'"a" ,"" -I'orre""a z�r-Ihe um apelo, n�o so porlcial, em que Os roubos se' no Costa, Fulvio Aducci, Adol'fo Konder e outros, ha'-:,I '" nos, mas pelos nossos com- tem verificado em circuns- viam abalado, à noite, para o Rio. \
A Capital ia ser"

.

e"'pl.·ca'.' fAto··S
.

panheirós que vendem fru- tância até de certa hilarie- ocupada pelas' forças revolucionárias. O Mimoso·'1 .4". ·'�··u tas em caninhos/para o que dade, como os roubos leva..: queria ir na barca, por via das dúvidas .... Deixa-
Na sessão de ontem da Assembléia Legislativa, a 1'e- pagámos o imposto de .... dos a .efeito em residencias, ram-no'! Vingou-se êle, escrevendo A derrocada dos

querimento do deputado Cássio Medeirós, foi consignado. Cr$ 16il,?o. à Avenida Trompowski, em Konder, com a qual fez o galo cantar tres vezes,. co-em ata um voto �e profundo pesar pelo falecimento· do _Acre.dltamos_ que
..

talvez
que chegaram os larapios a . mo São Fedro. A brusca traTisição de opiniões obser-

sr. Edgar Ferraz e' sua esposa, no doloroso desastre de nao saIba o sr. a dlflculda- usar escadá de madeira •. dei- vada' ness.es artigos, inquinou-013 da maior suspej--veículos entre Blumenau e Gaspar. de que 'enfrentamos> para o. xando-a no mesmo local, na ção, projetando-os nos terreiros da anedota.
.

Fala o dep. Ylmar Corrêa sustento de nossa familia. posição em que a usaram Mu-ito embora isso, A derrocaoà dos Konder Cs--Usando o microfone, o deputado Ylma"r Corrêa diz Famílias numerpsas, filhos pára agir.. . . tá citada em Santa Catarina, obra histórica, istG é,
que a 'sua presenç' a: na' tribuna se. eXp'lica como decorren- menores e esposas, vivem -.

t'f' d '0 C br I .

, . CIen I lca, o sr. . a a. .
.

.'

ciR da promessá feita' na última sessão do ano passado, com o nosso trabalho. .
O aUdacioso roubo verifi-

Como se obsel'va, é muito�.fácil· e. cõm?do eon-
isto é, de mostrar ao povo que, de forma algumà", a ban- Sr. P·refeito, cado no PlÍlaeete do dr.

del1ur os outros. Para fazê-lo. oa,sta esquecer o ,conse--cada do Partido Social Democrático; havia obstruido o Trabalhamos, hon'ésta- Djalma lVIoellman"n. clínico'
1110 qu�.manda os macacos' 61nare�,.{} rabo ...plano administratÍvo do Governo do, Estádo. mente, para o sustento' da dos mais conceituados e dos '. x x \Acentuou, depois' de comentar um artigo do sr. dr. família. Não queremos viver mais estimados nesta ,Capi- xRenato Barbosa, que .a referid:.).. bancada constituia um· na malandragem e, por isso, tal, diretor da Casa de Saú- Voltando, agora, ao princípio, devo explicar por--hloco coeso e �onscinte de oposição serena, não para im- vendemos frut.as, nestá Ca- de São Sebastião, na madru-
que.. me meto onde não sou cl1a1n"ado.

.

"\pedil; a solução de proolemas administrativos, mas para pital. Apelâmos para V. S. gada de domingo último, es- .' Emílio de Menezes, ce],.ta feita, ao deixar a CQ-icolaborar de maneira patriótic\no sentido de dar ao Es- no sentido de' que permita tá a indicar o que acima re-
'lombo, já super-s·uficientep1ente:.apel�itiy��o" �ncmf-rado_pl'ogresso verdadeiro,e; crescente, e ao povo, o bem que possamos continuar o gistamos - há, em F,loria- trou-se com velho e austeto amigo, lIder catohco '8..

estar que ele, espera e m�r{lce.'. nosso trabalho: honroso: Te-' n:ópolis, aventureiros qlle se
presidente de congregações mal'�ánas. Importunadp"Al�m d� outras cOl1l3iderações, diz 'que ainda não lhe mos sid'o'sacrificado pelo sr. organizaram em verdadei'ra
com (\ b�fo-d�-tigref do g�iáJ sarcástico, o homem.é pO:'lsivel falar sobre @s trabalhos legislativos do ano F�lipe. Chefe dos fiscais, quadriIha.".,_para inv�são dos 'eflqui�ou-se à prosa, infqrmandó. que. tinha qqe iI' pa"Ofindo, por que não lhe foram à:té a presente data pr.esta- que não passa u'm só dia que lares e perpl'etação de' rou-
ra o APOSTOLADO.

.das as informacõesque havia s\olicitado ao, Chefe do Exe- não rios atormente. bOR os mais audaci08.0s.
_ Para o LADOIOPOSTO vou eu! _ troc�«i- ,cutivó. Para QU� tais informações não demorem mais tem- Queremos trabalho para

I
A reportagem de O ES'fAc lhou, ferino, o Emílio.po,' envia à Mesa novo· requeritnento. Finalizan�o acen- ��I' o que comer 'aos :10SS0S DO, q.ue s� coloco.u em COI).- A mesma providência' tomo eu, eI? relação ao-tua que, muito breve, voltará à tribuna para prosseguir fllhos. Que €-le nos deIxe em tato com as autorIdades pa-

sr. O. Cabral. r ..em seus comentários em defesa do LegiSlativo. pa,7,. . . ra colher elem'entos de noti, O pior da história é que êle anda agora, de mal'�Protesto do deputado Cássio Medeiros Sinceramente gratos ciário completo, afim de que. com o sr. Irineu Bornhausen! 'E )sso,' para mim, é (J::'Na tribuna 'o deputado Cássio Medeiros, lideI', do . (a) ;Osny Ferrari o lJúblíco conheça, nos Sfn\S diabo! •

>
\ IPartido de Representac;.ão Popular. lavrou solente pro- Urcino Justiniano ; SiJ� mínimos detalhes, essa, pe- GUltHERM.'E.

..

1T"A LContínúa na 6a pág. va". :rigosa ação dos larápios, óra "c:-.

,e t ,: .:': .;

N(Ç:RETlIÍO, 'O MAIS PiTORESCO RECANTO DA
LAGOA"ONI1J;3..._QS HOMENS DA CIDADE ENCON
TRÂM AMBIENTE. PROPíCIO A MAGNIFICO FIM
DE SEMANA, o. CLlj�E RECREATIVO "DE I X A
D ISS,O,í REALIZOU UM DOS SEUS MAIS NO
TÁVEIS PASSEIOS - UMA FEIJOADA AUTE:NTI�
CA ALGUMAS "DANÇAS" E O ARTIGO. 19 ,DOSti' .

.

ESTATUTOS...
.

Reportagem de Adão Miranda AUDACIOSO ROUaO NO:
Pelacete do dr. Djalm l",MoeU.Ila rri

Legislativa

J
';J:t:.
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